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Tev ir ideja novada
teritorijas attīstībai?

Pašvaldība to īstenos
līdzdalības budžeta projektu konkursa ietvaros

Mērķis: veicināt kvalitatīvu dzīves vidi un 
teritoriju attīstību, veidojot visiem iedzīvotājiem 
pieejamu un labiekārtotu ārtelpu

 Projekta pieteikumu izskatīšanai var iesniegt:
• Olaines novadā deklarēti iedzīvotāji (kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu); 
• Olaines novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas  

(biedrības vai nodibinājumi), uzņēmumi.

Projektu iesniegšana: 01.07.2022.–31.07.2022.
Maksimāli piešķiramais finansējums vienam attīstības projektam: 33 000 eiro.
Kopējais finanšu līdzekļu apjoms ir 100 000 eiro. Finansējumu piešķir konkursa 
kārtībā izvēlēto projektu īstenošanai.

Līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami 
pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/
sabiedribas-lidzdaliba

● 3. lpp.

Plānotie darbi 
infrastruktūras 

uzlabošanai Olaines 
novadā 2022. gadā

● 5. lpp.

Balvas Olaines novada 
uzņēmējiem.

Sveicam!

● 12. lpp.

Saistošie noteikumi 
par pašvaldības 
dzīvojamo telpu 

izīrēšanas kārtību

 2021./2022. mācību gadā:
• 140 audzēkņi absolvējuši 

Olaines novada pirmsskolas 
izglītības iestādes  
(OPII “Magonīte” – 53,  
OPII “Dzērvenīte” – 38,  
OPII “Ābelīte” – 25,  
OPII “Zīle” – 24);

• 129 izglītojamie Olaines 
novada skolās absolvējuši 
9. klasi (dokumentu par 
pamatizglītības ieguvi 
saņems 63 audzēkņi Olaines 
1. vidusskolā un 66 audzēkņi 
Olaines 2. vidusskolā);

• 50 izglītojamie Olaines 
novada skolās absolvē  
12. klasi (dokumentu par 
vidējās izglītības ieguvi 
saņems 25 izglītojamie 
Olaines 1. vidusskolā un  
25 izglītojamie Olaines  
2. vidusskolā);

• Olaines Mūzikas un mākslas 
skolu šogad absolvēja  
23 audzēkņi;

• RTU Olaines Tehnoloģiju 
koledžas profesionālo 
vidusskolu šogad absolvēs  
19 audzēkņi. 

Priecīgus vasaras
saulgriežus!Turpinājums 2. lpp.   

Sirsnīgi sveicam 
visu izglītības 

iestāžu absolventus, 
viņu vecākus un 

pedagogus!
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projekta pieteikuma sagatavošanu un 
iesniegšanu, sedz iesniedzējs.

4. Projektu pieteikumu izskatīšana.
Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs 
iesniegtos projektu pieteikumus un 
visus noteikumiem atbilstošos nodos 
balsošanai iedzīvotājiem. 

5. Iedzīvotāju balsošana  
par projektiem. 
Ikviens Olaines novadā deklarētais 
iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 16 gadu 
vecumu, viena mēneša laikā varēs 
nobalsot par vienu sev tīkamāko 
projekta ideju (tikai vienu reizi), izvēloties 
vienu no piedāvātajiem projektiem. 
Balsošana notiks elektroniski pašvaldības 
mobilajā lietotnē “Olaines novads” 
atbilstoši autorizācijas noteikumiem.

6. Rezultātu paziņošana. 
Finansējumu novirzīs tiem projektiem, 
kuri balsojuma rezultātā saņēmuši 
vislielāko balsu skaitu, iekļaujoties 
konkursa kopējā budžetā. Konkursa 
rezultāti tiks publicēti pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.olaine.lv, 
informatīvajā izdevumā “Olaines domes 
vēstis” un lietotnē “Olaines novads”.

7. Projekta īstenošana. 
Projektu īstenos Olaines novada 
pašvaldības Attīstības nodaļa viena gada 
ietvaros no projekta apstiprināšanas 
brīža. Projekta īstenošanas laikā 
un pēc īstenošanas pie objekta 
izvietos informatīvu plāksni/stendu 
ar informāciju, ka projekts ir realizēts 
Olaines novada līdzdalības budžeta 
projektu īstenošanas konkursa ietvaros, 
norādot projekta nosaukumu un 
iesniedzēju. 
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1. Iepazīsties ar projektu konkursa 
nolikumu. To atradīsi Olaines novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-
un-informacija/sabiedribas-lidzdaliba.

2. Aizpildi projekta pieteikuma 
veidlapu. Nepieciešamības gadījumā 
Tevi konsultēs un atbalstīs Olaines 
novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas projektu vadītāja Kristīne 

Plaude (tālr. 20202150, e-pasta adrese 
lidzdalibasbudzets@olaine.lv).

3. Iesniedz projekta pieteikumu no 
01.07.2022. līdz 31.07.2022.:
• klātienē Olaines novada Valsts 

un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā darba laikā 
(Zemgales ielā 33, Olainē);

• elektroniski, to parakstot ar  
drošu elektronisko parakstu un 
nosūtot uz e-pasta adresi  
lidzdalibasbudzets@olaine.lv.

Projekta pieteikumu veido šādi 
dokumenti:
• projekta pieteikuma veidlapa;
• projekta skice;
• viena vizualizācija, kurā uzskatāmi 

attēlots projekta īstenošanas rezultāts. 

Ja projekta pieteikumu iesniedz 
iesniedzēja pilnvarotā persona, 
jāpievieno dokuments, kas apliecina 
iesniedzēja pilnvarotās personas tiesības 
rīkoties iesniedzēja vārdā.
Visas izmaksas, kas saistītas ar 

Iesniedz projekta pieteikumu

Klātienē elektroniski līdz 31. jūlijamvai

Kopējais līdzdalības budžeta projektu konkursa 
finansējums ir 100 000 eiro

Iedzīvotāju balsošana

Viena attīstības projekta īstenošanai 
var piešķirt līdz 33 000 eiro

Maksimālais atbalstāmo projektu skaits 
ir atkarīgs no projektu summām un 

balsojuma rezultātiem

16+ 1x

Mobilajā lietotnē 
“Olaines novads”

Iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 
16 gadu vecumu

Drīkst balsot 
vienu reizi

7 soļi ceļā uz Tavas idejas īstenošanu 
  Turpinājums no 1. lpp. 

Līdzdalības budžeta projektu konkurss

Saņem “Olaines 
domes vēstis” 

pa pastu

Ja vēlaties saņemt “Olaines domes 
vēstis” savā pastkastītē, 

tad piesakieties pakalpojuma 
saņemšanai. 

Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv.

Izdevuma numuri elektroniskā 
formātā atrodami www.olaine.lv. 
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Aktualitātes novadā

 Ielu, ceļu, ietvju un veloceliņu 
 projektēšana, atjaunošana, izbūve:
• stāvvietas paplašināšana Kūdras ielā 5,  

Olainē (pie Olaines slidotavas un 
pirmsskolas izglītības iestādes  
(PII) “Zīle”);

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

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

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

• gājēju un velosipēdu ceļa Rīgas ielā 
(Rīgas iela 10–Rūpnīcu iela), Olainē, 
projektēšana;

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

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

• ietves projektēšana (“Ieviņa99”/ 
“Komutators”) Medemciemā;

• gājēju un velosipēdu ceļa Grēņu 
ciems–Tīreļa iela Olainē būvniecība 
(pārejošais līgums no 2021. gada),  
1,0 km;

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

• iekšpagalma seguma atjaunošana  
pie ēkas (daudzdzīvokļu mājas) 
Pēternieki 70 Pēterniekos;

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

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

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

• autobusa gala pieturas “Straume” 
platformas izbūve dārzkopības 
kooperatīvās sabiedrības (DKS) 
“Straume” koplietošanas teritorijā;

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

• pieturvietas atjaunošana Medemciema 
ielā, Medemciemā, pie DKS “Rītausma”.

 2022. gadā pašvaldības plānotie
 darbi Olaines novada meliorācijas
 sistēmas un lietusūdens
 kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai
 un ikdienas uzturēšanai:
• maģistrālā lietus kanalizācijas 

kolektora Rūpnīcu ielā tehniskās 
apsekošanas atzinums;

• jauna maģistrālā lietus kanalizācijas 
kolektora Rūpnīcu ielā projektēšana; 

• Olaines pilsētas un Jaunolaines ciema 
lietus kanalizācijas sistēmas remonts 
un atjaunošana;

• caurtekas izbūve Puplas upei pie 
veloceliņa uz Līdumu karjeru;

• bebru aizsprostu likvidācija un bebru 
izķeršana pašvaldības nozīmes 
meliorācijas sistēmās;

• Olainītes upes no pk 0/00 līdz  
pk 04/00 tīrīšana;

• ūdens ņemšanas vietu ierīkošana DKS 
teritorijās ugunsdzēsības vajadzībām;

• Mežezera, Jāņupes karjera ūdenszāļu 
pļaušana.

 2022. gadā pašvaldības plānotie
 darbi apgaismojuma uzturēšanai
 un rekonstrukcijai:
• elektrības pieslēguma projektēšana 

(“Sadales tīkls”) Zeiferta ielā 6B,  
Olainē;

• apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija: 
 Gaismās, Stūnīšos, Olaines novadā;
• apgaismojuma izbūve:
- Rīgas ielā no Rīgas ielas 8 līdz 

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

ielu līdz krustojumam ar Rūpnīcu ielu 
Olainē;

- gājēju pārejai šķērsojumā ar dzelzceļu 
posmā Rīga–Jelgava no Stacijas ielas 
Olainē uz Akāciju ielu Pārolainē;

- DKS “Aurora-Dārziņi 1”, Viršos,  
Olaines novadā;

- Medemciemā (pa “Sadales tīkla” 
balstiem līdz īpašumam “Kaijas”), 
Olaines pagastā, Olaines novadā; 

- autoceļam V12 (Jāņupe–Mežsētas–
Zīles) Olaines pagastā, Olaines novadā;

- gājēju un velosipēdu celiņam  
Olaine–Uzvaras Līdums Olaines 
novadā.

 2022. gadā pašvaldības
 plānotie būvdarbi un teritorijas
 labiekārtošanas darbi:
• PII “Čiekuriņš”;
• “Kopstrādes telpu izveidošana 

Veselības ielā 7”;
• dienas centrs un rehabilitācijas  

centrs Olainē;
• skeitparks blakus Olaines velotrasei;

• Olaines Mežaparka bērnu rotaļu 
pilsētiņa tiks papildināta ar iekārtām, 
kas paredzētas bērniem ar kustību 
traucējumiem;

• tiks izbūvēta Mežezera taka;
• tiks atjaunotas Līdumu karjera 

pontona laipas.

 2022. gadā pašvaldības plānotie
 projektēšanas darbi:
• multifunkcionālais centrs  

(Olaines Mūzikas un mākslas skola, 
bibliotēka un Pieaugušo izglītības 
centrs) Jelgavas ielā 23, Olainē;

• gājēju tunelis zem A8 ar pieejām  
un autobusu pieturvietām  
(14,2. kilometrā);

• Medemciema divlīmeņu pārvads, 
tehniski ekonomiskā pamatojuma 
izstrāde un projektēšanas darbi 
(krustojums ar A8 un pašvaldības ceļu);

• Olaines stadiona servisa ēka;
• ventilācijas sistēma Olaines  

1. vidusskolā un PII “Dzērvenīte”;
• ēka Meža ielā 2, Jaunolainē, kurā 

atrodas Jaunolaines Kultūras nams, 
Olaines sākumskola un Jaunolaines 
bibliotēka.

 2022. gadā VAS “Latvijas  Valsts 
 ceļi” un citi plānotie darbi
 Olaines novadā:
• Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas 

robežas līdz Jaunolainei  
(9,93.–18,93. km) notiek labās puses 
brauktuves remontdarbi. Darbus 
plānots pabeigt šā gada beigās;

• patlaban notiek un visu vasaru 
turpināsies AS “Gaso” sadales 
gāzesvada izbūves darbi Jaunolainē 
pa Meža un Krasta ielu no autoceļa 
Jaunolaine–Plakanciems līdz  
Ganu ielai. Gāzesvadu plānots nodot 
ekspluatācijā līdz 2022. gada  
beigām. 

Plānotie darbi Olaines novadā 2022. gadā

Vienā no Olaines senākajām 
un siltumenerģiju visvairāk 

patērējošajām mājām beigušies 
renovācijas darbi, pēc kuriem plānotais 
ietaupījums apkurei sasniegs 53,44%.
Divstāvīgā 1962. gadā celtā 16 dzīvokļu 
māja apkurei gadā līdz šim tērēja  
161,1 kWh/m2,  bet kopējais 
siltumenerģijas patēriņš sasniedza pat 
221,7 kWh/m2, savukārt pēc renovācijas 
attiecīgi siltuma patēriņš apkurei,  
pēc energoaudita datiem, varētu būt  
75 kWh/m2, bet kopējais – 131 kWh/m2.  
Kopumā Zemgales ielas 15 mājas 
renovācijā ir ieguldīti 168 391,71 eiro.

AS “Olaines ūdens un siltums”, 
izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes valsts atbalsta 
programmu, ko īsteno finanšu institūcija 
“Altum” ar Eiropas Savienības (ES) fondu 
finansējumu, vienojusies par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējuma 
piešķiršanu 79 194,50 eiro apmērā 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
Zemgales ielā 15.

Renovācijas projekta ietvaros ir siltināts 
mājas cokols, fasāde, bēniņi,  nomainīts 
jumta segums, apkures sistēma, logi un 
durvis, uzlabota ventilācijas sistēma. 

Būvniecības darbus veica SIA “Balti 
Construction”, būvuzraudzību –  
SIA “Specceltnieks”,  bet  
autoruzraudzību – SIA “Cerkazi-G”.
_______________________________

Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju 
aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju) sakārtošanā ar 
energoefektivitātes projektu īstenošanas 
palīdzību, Olaines novada pašvaldība 
no savas puses apņēmusies iedzīvotājus 
atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:
• energoaudita veikšanai,

• tehniskā projekta izstrādei,
• renovācijas projekta pieteikuma 

sagatavošanai ES finansējuma 
saņemšanai un bankas maksājumu 
procentu segšanai,

• ja māja īsteno pilnu renovāciju, tad 
tās dzīvokļu īpašnieki piecus gadus 
(sākot no pieņemšanas–nodošanas 
akta parakstīšanas datuma) saņem 
atlaidi līdz 90% nekustamā īpašuma 
nodoklim (saistošie noteikumi Nr. 
SN10/2016 “Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Olaines novadā”). 

Vienā no Olaines senākajām mājām beigušies renovācijas darbi
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Aktualitātes novadā

Noslēgušies darbi pie projekta 
“Jaunolaines jauniešu 

interaktīvās atpūtas zonas izveide” 
(Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000005). 
Tā ietvaros blakus bērnu rotaļu 
pilsētiņai Jaunolainē izveidota atpūtas 
zona jauniešiem. Kaut arī projekta 
mērķauditorija ir jaunieši, protams, 
atpūtas zona ir pieejama ikvienam 
iedzīvotājam un ir kā papildinājums 

esošajai bērnu rotaļu pilsētiņai.
Jauniešu interaktīvajā atpūtas zonā 
uzstādīti saulessargi – mobilo telefonu 
uzlādes stacijas –, kā arī izbūvēts 
pastāvīgs elektrības pieslēgums, kas 
kalpos kā atbalsta enerģijas avots, 
nodrošinot pastāvīgu strāvas padevi, 
tostarp ziemas apstākļos. Uzstādīti 
atpūtas krēsli, kas, kā saka paši ražotāji, 
veidoti minimālistiskā ziemeļvalstu 
stilā, pievēršot uzmanību metāla 
izturībai, tekstila tīkla vienkāršībai un 
cilvēka labsajūtas pamatprincipiem, lai 
radītu baudu gan acīm, gan ķermenim. 
Projekta ietvaros labiekārtota teritorija, 

apstādījumu izveidē izvēloties 
Latvijas klimatiskajiem apstākļiem 
un konkrētajam mikroklimatam 
piemērotas augu sugas. Iestādīti koku 
dižstādi – septiņas Holandes liepas, kuru 
lapotne turpmākajos gados sniegs ēnu 
tveicīgās dienās –, kā arī izveidoti zemie 
apstādījumi no pelēkajām spirejām un 
graudzālēm, nodalot teritorijā esošās 
labiekārtojuma zonas.

Jaunolaines jauniešu interaktīvās 
atpūtas zonas projekts izstrādāts, 
balstoties uz biedrības “Jaunolaines 
attīstībai” iniciatīvu, kuru Olaines novada 
pašvaldība realizējusi ar Latvijas lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” atbalstu. 

Jāuzsver, ka atpūtas zonas ilgmūžību 
varēsim nodrošināt tikai visi kopā – to 
pareizi kopjot un lietojot! 

Olaines novada pašvaldības izdevuma “Olaines domes vēstis” 2021. gada 
septembra numurā jau informējām iedzīvotājus, ka notiek betona skeitparka 

projektēšana. Šobrīd varam paziņot, ka projektēšanas darbi ir noslēgušies un var 
ķerties klāt jauna aktīvās atpūtas un sporta objekta izveidei. 
Jaunais skeitparks tiks izbūvēts Olainē, Zeiferta ielā 10A, blakus esošajai velotrasei, 
ko ir iecienījuši gan mazie, gan lielie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi. Arī iecerētais 
skeitparks projektēts tā, lai to varētu izmantot ikviens interesents – gan bērni un 
jaunieši, gan pieaugušie, kuri vēlas attīstīt savas braukšanas prasmes un koordināciju, 
gan pieredzējušie sporta profesionāļi. Abi objekti veidos kompleksu, kur ikviens var 
braukt ar velosipēdu, skrejriteni, skrituļslidām, skeitbordu.
Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem skeitparka projektēšanu, būvniecību un 
autoruzraudzību veic SIA “City Playgrounds”. 

Olaines Mežaparka bērnu rotaļu pilsētiņā būs šūpoles cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem

Šī gada jūlijā tiks uzsākti darbi Olaines Mežaparka bērnu rotaļu pilsētiņā, 
lai papildinātu esošo rotaļu laukumu ar šūpolēm, ko varēs izmantot cilvēki 
ar kustību traucējumiem. Šūpolēs varēs ērti uzbraukt ar ratiņkrēslu. Tās 
būs pirmās šāda veida šūpoles, un tās varēs izmantot arī cilvēki bez kustību 
traucējumiem. Papildus tiks izveidota arī atpūtas zona ar gumijas segumu, 
gumijas seguma elementiem – pusbumbām, kubiem, bumbām – un jauna 
rotaļu iekārta – atsperes šūpoles. 

Jaunolainē izveidota jauniešu 
interaktīvās atpūtas zona 

Olaines novadā taps vēl viena aktīvās 
atpūtas vieta bērniem un pieaugušajiem

Pašvaldības mobilā lietotne

“Olaines novads”

Mobilo lietotni bez maksas var lejupielādēt 
“App Store” (“iOS” ierīcēm) un “Google Play” 
(“Android” ierīcēm).
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Aktualitātes novadā

Pasaules vides dienā, 3. jūnijā, Valsts 
vides dienests svinīgā ceremonijā 

godināja “Zaļās izcilības” balvas  
laureātus – uzņēmumus, kuriem rūp 
Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja. 
Šogad balvu “Zaļā izcilība 2022” 
nominācijā “Zaļās izcilības balva 
ķīmiskajā rūpniecībā” saņēma Olaines 
novada uzņēmums SIA “CrossChem”. 
Tam savā darbībā veiksmīgi izdodas 
īstenot Olaines novada saukli “Aktīvs – 
industriāls – zaļš”. 

Uzņēmums ir plaši atpazīstams ar tā 
ražoto produktu – dīzeļdzinēju izplūdes 
sistēmas attīrīšanas šķidrumu “AdBlue”, 
kas neitralizē līdz 98 procentiem kaitīgo 
izmešu un samazina degvielas patēriņu. 
Kopumā uzņēmuma portfelī ir 170 
dažādi ķīmiskās rūpniecības produkti. 
Savā darbībā SIA “CrossChem” īsteno 
bezatlikumu ražošanu. Tas nozīmē to, ka 
ražošanas procesā radītie pārpalikumi 
tiek atkārtoti izmantoti produktu 
ražošanā. 

Uzņēmums ir ieviesis kvalitātes vadības 
sistēmas standartu ISO 9001:15 un vides 
pārvaldības sistēmas standartu 14001:15, 
kā arī īsteno labas ražošanas prakses 
nosacījumus. Tiek veikta atbildīga 
atkritumu apsaimniekošana, tos šķirojot, 
un nodrošināta taras daudzreizēja 
izmantošana. 

Regulāri tiek investēts jaunās iekārtās 
un tehniskajā aprīkojumā ar zemāku 
energoresursu patēriņu, procesā ķīmisko 
vielu testēšanas laboratorijas izveide, 
ražošanas/fasēšanas līnijas iegāde. 

SIA “CrossChem” produkcija tiek 
eksportēta uz vairāk nekā 50 valstīm. 
Ir izveidotas patstāvīgas ražotnes 
Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā, 
Krievijā, Slovēnijā, Ukrainā, Polijā, Itālijā, 
Horvātijā, Melnkalnē, Ziemeļmaķedonijā, 
Honkongā, Japānā un Austrālijā. 

Apsveicam SIA “CrossChem” ar balvas 
saņemšanu! Lepojamies! 

Sociālās uzņēmējdarbības grantu 
programmā “Augšup”, ko īsteno 

“SEB banka” kopā ar Mārupes, 
Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu 
novada pašvaldībām, izvēlētas piecas 
perspektīvākās sociālā biznesa idejas, 
kuru autori to īstenošanai saņems 
finansiālu atbalstu. Kopējais šogad 
piešķirto grantu apjoms ir teju  
40 000 eiro. Grantu programma 
“Augšup” šogad tiek īstenota pirmo reizi, 
un tajā tika saņemti 20 sociālā biznesa 
ideju pieteikumi.

“SEB bankas” valdes loceklis Arnis 
Škapars: “Uzņēmēju ieceres ir ļoti 
dažādas, sākot ar veselības aprūpes 
pakalpojumiem un izglītības projektiem, 
beidzot ar mākslīgā intelekta 
risinājumiem. Taču tās visas vieno kopīgs 
mērķis – jēgpilns darbs, kas pozitīvi 
ietekmē vietējo sabiedrību, turklāt 
sociālais aspekts arvien vairāk kļūst par 
būtisku uzņēmumu konkurētspējas 
faktoru. Ikviena konkursā iesniegtā 
ideja ir tik vērtīga, ka žūrijai bija ļoti 
grūti izvēlēties uzvarētājus – patiesi 
gribējās atbalstīt visus. Esam gandarīti 
par konkursa rezultātiem un plānojam 
to turpināt arī nākamgad, jo mūsu vidū 
ir daudz iedvesmojošu un uzņēmīgu 
darītāju. Reizēm labām idejām pietrūkst 
tikai sākotnējas pārliecības, tāpēc tos, 
kuri šogad neieguva grantu, aicinu ņemt 
vērā žūrijas ieteikumus biznesa idejas 
pilnveidošanai un nākamgad startēt 
konkursā atkārtoti.” 

Olaines novada pašvaldības grantu 
7827,91 eiro apmērā saņēma 
SIA “Atbalsta centrs “Citāds Es”” 

interaktīvā un sensorā inventāra 
iegādei cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

Uzņēmuma vadītāja Ieva Čukure: “Bērnu 
un jauniešu ar invaliditāti harmoniska 
iekļaušana sabiedrībā un rūpas par 
viņu vecākiem ir šī atbalsta centra 
galvenie mērķi. Lai veicinātu saliedētību, 
empātiju un attīstību kopienā, ir plānota 
interaktīvā un sensorā inventāra iegāde 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Piedāvājot sensoro inventāru mūsu 

pakalpojumos, mainīsim sabiedrības 
domas par tā būtību. Šie inventāri 
ir piemēroti cilvēkiem ar speciālām 
vajadzībām, tomēr nepieciešami visiem. 
Daloties ar pieredzi, emocijām un 
ļaujoties jauniem iespaidiem, sabiedrība 
vairāk izkops empātiju un spēs pieņemt 
citādo kā ierasto.”

Konkursa finālam no Olaines novada bija 
izvirzīta arī SIA “NDL projketi” ar biznesa 
ideju “Pārvērt laiku ziedojumā”. Projekta 
pamatideja ir sniegt iespēju iegādāties 
un pavadīt laiku ar kādu sabiedrībā 
labi atpazīstamu personu un lielāko 
daļu ieņēmumu novirzīt labdarības 
projektiem, kas risina vairākas sociālas 
problēmas.

Saņemtos granta līdzekļus uzņēmumi 
var izmantot esošās sociālās 
uzņēmējdarbības attīstīšanai, esošā 
biznesa sociālās ietekmes veidošanai 
vai arī jauna sociālā uzņēmuma 
izveidei. Plašāka informācija par 
grantu programmu “Augšup” pieejama 
tīmekļvietnē www.seb.lv/augsup. 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pētījumā  
“Uzņēmējiem draudzīgākā pašvaldība”, kas veidots sadarbībā ar biznesa 
augstskolu “Turība”, “Junior Achievement Latvia” un sabiedriskās domas 

pētījumu centru “SKDS”, 2022. gadā Olaines novads kopvērtējumā  
ieņēma 18. vietu 43 pašvaldību konkurencē. 

Pretendenti tika vērtēti pēc dažādiem kritērijiem: pašvaldības atbilde uz 
uzņēmēja interesi attīstīt biznesu konkrētajā reģionā, pašvaldības atbalsts 
izglītības iestādēm uzņēmējdarbības programmu īstenošanā un skolēnu 
mācību uzņēmumu organizēšanā, pašvaldības pašvērtējums, uzņēmēju 
vērtējums un reģistrēto uzņēmumu daudzums konkrētajā pašvaldībā.

Olaines novada pašvaldības informatīvā izdevuma
“Olaines domes vēstis” nākamais numurs iznāks augustā.

“Zaļā izcilība 2022” 

Uzņēmējiem draudzīgākā 
pašvaldība 2022. gadā

Noslēdzies pirmais sociālās 
uzņēmējdarbības grantu 
programmas “Augšup” 

konkurss Pierīgā
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Brīvā laika 
pavadīšanas 

iespējas bērniem 
un jauniešiem 

Olaines novadā 
2022. gadā

Pasākums Norises laiks Norises vieta Mērķauditorija Kontaktinformācija
Nometnes bērniem un jauniešiem

Dienas nometne 
“Man stāstīja Laimes māte” 11.–15. jūlijs Jaunolaines 

Kultūras nams
Bērni un jaunieši vecumā 

no 12 līdz 14 gadiem
O. Zujeviča, 
29748281

Diennakts nometne 
“Detektīvs Kalmess 2022” 17.–23. jūlijs Kalmes, 

Olaines novads
Bērni un jaunieši vecumā 

no 9 līdz 15 gadiem 
E. Lūse, 

29104093 
Dienas nometne “Fiziskā attīstība un 

atpūta dabā” 18.–22. jūlijs Olaine, Olaines novads, 
Tērvetes novads

Bērni un jaunieši vecumā  
no 7 līdz 12 gadiem

G. Kalniņš, 29872204, 
sports@olaine.lv

Radošās darbnīcas un izglītojošas aktivitātes
Pirmais bibliotēkas apmeklējums – 
ekskursija “Iepazīsim bibliotēku”

3. jūnijs–31. augusts,
iepriekš piesakoties

Olaines bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

Ikviens interesents  
no 4 gadu vecuma

S. Jēgermane, 
67963445

 Izzinoša un informatīva nodarbība par 
grāmatu daudzveidību 

“...tik dažādās grāmatas”

3. jūnijs–31. augusts,
iepriekš piesakoties

Olaines bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

Ikviens interesents  
no 4 gadu vecuma

M. Gasparoviča, S. Jēgermane,
67963445

Lasīšanas veicināšanas programma
“Bērnu, jauniešu un  
vecāku žūrija 2022”

4. jūlijs–
31. decembris

Olaines bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa,

Jaunolaines bibliotēka

Ikviens interesents  
no 5 gadu vecuma

M. Gasparoviča, S. Jēgermane, 
R. Beķere, 67963445,

 jaunoalines.bibl@olaine.lv
Arheoloģiskie izrakumi 

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršrutā

4.–15. jūlijs Jelgavas iela 5, Olaine Jaunieši vecumā  
no 13 līdz 25 gadiem

M. Ribickis, 22057669, 
maris.ribickis@olaine.lv

Radošā darbnīca 
“Kreklu balināšana” 6. jūlijs Popkorna skvērs Jaunieši vecumā  

no 13 līdz 25 gadiem
K. V. Vanaga, 24337287, 

popkorns@olaine.lv
Atjautības konkurss 

“Gudrītis” 7. jūlijs Dienas centrs “Gaismas” Ikviens interesents  
no 6 gadu vecuma

B. Meldere, 25708263,
biruta.meldere@soc.olaine.lv

Veloekskursija 
“Iepazīsti Olaines novadu II” 16. jūlijs Olaines novads Ikviens interesents M. Ribickis, 22057669, 

maris.ribickis@olaine.lv
Kultūras un izklaides pasākumi

Izrāde bērniem un vecākiem
“Nebeidz brīnīties” 9. jūlijs 18.00 Olaines Mežaparka estrāde Ikviens interesents V. Morkūna, 29143922, 

vita.morkuna@olaine.lv

“Mafijas vakars” 15. jūlijs Popkorna skvērs Jaunieši vecumā  
no 13 līdz 25 gadiem

K. V. Vanaga, 24337287,
popkorns@olaine.lv

Sporta aktivitātes
“Medemciema izaicinājums” (sacensības, 
kuru laikā skrien, soļo, brauc ar velosipēdu) Jūnijs–31. augusts Medemciems Ikviens interesents I. Martina Pakalna, 25555254,

medemciema.attistibai@gmail.com

Slackline pēcpusdiena 1. jūlijs Popkorna skvērs Jaunieši vecumā  
no 13 līdz 25 gadiem

K. V. Vanaga, 24337287, 
popkorns@olaine.lv

Volejbola čempionāts 16. jūlijs Olaines 2. vidusskolas 
stadions Ikviens interesents E. Balodis, 26658689, 

sports@olaine.lv
Velosacensības 

“Bērni uz riteņiem” 26. jūlijs Olaines 2. vidusskolas 
stadions Bērni līdz 12 gadu vecumam E. Balodis, 26658689, 

sports@olaine.lv

Jautrie sporta svētki 28. jūlijs Dienas centrs “Gaismas” Ikviens interesents  
no 6 gadu vecuma

B. Meldere, 25708263,
biruta.meldere@soc.olaine.lv

Olaines novada 
tenisa čempionāts Jūnijs–oktobris Olaines pilsētas stadiona 

tenisa korts Ikviens interesents A. Šlikovs, 29352398, 
A73@olaine.lv

Jūlijs

mailto:maris.ribickis@olaine.lv
mailto:maris.ribickis@olaine.lv
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Pasākumu laiki un vietas var mainīties! Aicinām jaunākās aktualitātes un citu informāciju meklēt Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu tīmekļvietnēs: 
www.olainesjauniesiem.lv, www.olaineskultura.lv, www.olainessports.lv, www.olainesmuzejs.lv, www.olaine.lv.

Pasākums Norises laiks Norises vieta Mērķauditorija Kontaktinformācija
Nometnes bērniem un jauniešiem

Diennakts nometne 
“Olaine peld!” 8.–12. augusts Sporta un aktīvās atpūtas 

komplekss “Rifs”, Priekuļi
Bērni un jaunieši vecumā  

no 10 līdz 16 gadiem
M. Viļkins, 
27889993

Diennakts nometne 
“Mazirbes izaicinājums” 9.–15. augusts Mazirbes skola,  

Dundagas novads
Bērni un jaunieši vecumā  

no 9 līdz 16 gadiem
L. Skujiņa, 
26701427

Diennakts nometne “Vasaras nometne 
Olaines novada radošiem bērniem” 14.–20. augusts Aizupe, Tukuma novads Bērni un jaunieši vecumā  

no 7 līdz 25 gadiem
J. Auzāns, 
29101600

Radošās darbnīcas un izglītojošas aktivitātes
Pirmais bibliotēkas apmeklējums – 
ekskursija “Iepazīsim bibliotēku”

3. jūnijs–31. augusts,
iepriekš piesakoties

Olaines bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

Ikviens interesents  
no 4 gadu vecuma

S. Jēgermane, 
67963445

 Izzinoša un informatīva nodarbība 
par grāmatu daudzveidību 
“...tik dažādās grāmatas”

3. jūnijs–31. augusts,
iepriekš piesakoties

Olaines bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

Ikviens interesents  
no 4 gadu vecuma

M. Gasparoviča, S. Jēgermane,
67963445

Radošas nodarbības bērniem 2.–5. augusts 11.00 Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs Bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem Santa Lubāne, 20172030,

santa.lubane@olaine.lv
Radošās darbnīcas 

“Mans vasaras stāsts” 2.–5. augusts Jaunolaines Kultūras nams Bērni un jaunieši vecumā  
no 7 līdz 12 gadiem

R. Bergmane, 29257870,
ruta.bergmane@olaine.lv

Radošā darbnīca 
“Draudzības rokassprādzes” 5. augusts Popkorna skvērs Jaunieši vecumā  

no 13 līdz 25 gadiem
K. V. Vanaga, 24337287, 

popkorns@olaine.lv
Zīmēšanas darbnīca 
“Radošie pirkstiņi” 5. augusts Dienas centrs “Gaismas” Ikviens interesents  

no 6 gadu vecuma
B. Meldere, 25708263,

biruta.meldere@soc.olaine.lv

Ekskursija uz Uzvaras Līdumu 14. augusts Olaines novads Ikviens interesents M. Ribickis, 22057669, 
maris.ribickis@olaine.lv

Radošā darbnīca 
“Dari pats” 16. augusts Dienas centrs “Gaismas” Ikviens interesents  

no 6 gadu vecuma
B. Meldere, 25708263,

biruta.meldere@soc.olaine.lv
Kultūras un izklaides pasākumi

Slāvu dienas sadraudzības 
kolektīvu salidojums  
“Draudzības vainags”

6. augusts 14.00 Olaines Mežaparka estrāde Ikviens interesents V. Morkūna, 29143922, 
vita.morkuna@olaine.lv

Lielformāta spēles 10. augusts Popkorna skvērs Jaunieši vecumā  
no 13 līdz 25 gadiem

K. V. Vanaga, 24337287, 
popkorns@olaine.lv

Erudīcijas spēle 24. augusts Popkorna skvērs Jaunieši vecumā  
no 13 līdz 25 gadiem

K. V. Vanaga, 24337287, 
popkorns@olaine.lv

Olaines novada 
jauniešu diena ’22 27. augusts Olaines Mežaparks Jaunieši vecumā  

no 13 līdz 25 gadiem

A. Kalniņa, 27099031, 
agnese.kalnina@olaine.lv;  

V. Morkūna, 29143922, 
vita.morkuna@olaine.lv

Sporta aktivitātes
“Medemciema izaicinājums” 

(sacensības, kuru laikā skrien, soļo, brauc 
ar velosipēdu)

Jūnijs–31. augusts Medemciems Ikviens interesents I. Martina Pakalna, 25555254,
medemciema.attistibai@gmail.com

Velosacensības 
“Bērni uz riteņiem” 2., 9. un 16. augusts Olaines 2. vidusskolas 

stadions Bērni līdz 12 gadu vecumam E. Balodis, 26658689, 
sports@olaine.lv

Volejbola čempionāts 13. augusts Olaines 2. vidusskolas 
stadions Ikviens interesents E. Balodis, 26658689, 

sports@olaine.lv

Jauniešu dienas sporta aktivitātes 26. augusts Olaines 2. vidusskolas 
stadions Ikviens interesents E. Balodis, 26658689, 

sports@olaine.lv

Veselības un fitnesa diena 27. augusts
Olaines 2. vidusskolas 

stadions vai Olaines slidotava 
(atkarīgs no laikapstākļiem)

Ikviens interesents E. Balodis, 26658689, 
sports@olaine.lv

Olaines novada tenisa čempionāts Jūnijs–oktobris Olaines pilsētas stadiona 
tenisa korts Ikviens interesents A. Šlikovs, 29352398, 

A73@olaine.lv

Augusts

mailto:maris.ribickis@olaine.lv
mailto:agnese.kalnina@olaine.lv
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• Apsveikt ar grāmatu “Latvijas 
kinomāksla. Jaunie laiki. 1990–2020” 
25 Olaines 1. vidusskolas 12. klases 
absolventus un klases audzinātāju, 
25 Olaines 2. vidusskolas 12. klases 
absolventus un klases audzinātāju. 
Apsveikt ar Luīzes Pastores grāmatu 
“Laimes bērni” 23 Olaines Mūzikas un 
mākslas skolas izglītības programmu 
absolventus. Piešķirt Olaines novada 
pašvaldības apbalvojumu – Pateicības 
rakstu – par ieguldīto darbu un atbalstu 
sava bērna izglītībā un izaugsmē un 
apsveikt ar Ingunas Baueres grāmatu 
“Doroteja. Izredzētā” Olaines 1. un  
2. vidusskolas 12. klašu absolventu, kuru 
sekmes ir labas un teicamas, vecākus. 
Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistēm 
organizēt Pateicības rakstu un pateicības 
ierakstu grāmatās izgatavošanu, ierakstu 
ielīmēšanu un grāmatu nogādi skolās. 

• Noteikt ēdināšanas pakalpojumu 
maksu Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādēs “Zīle”, “Dzērvenīte”, “Magonīte” 
un “Ābelīte” vispārējās pirmsskolas 
izglītības programmas grupās: 
1) izglītojamajiem vecumā no pusotra 

līdz diviem gadiem (ieskaitot) – 
1,70 eiro par trīsreizēju ēdināšanas 
pakalpojumu dienā; 

2) izglītojamajiem vecumā no trim 
līdz sešiem gadiem – 2,10 eiro par 
trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu 
dienā. 

Segt Olaines pirmsskolas izglītības 
iestāžu speciālo pirmsskolas 
izglītības programmu izglītojamajiem 
ēdināšanas pakalpojumu maksu no 
Olaines pirmsskolas izglītības iestāžu 
uzturēšanas izdevumiem paredzētajiem 
budžeta līdzekļiem. Noteikt ēdināšanas 
pakalpojumu maksu Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīle”, “Dzērvenīte”, 
“Ābelīte” un “Magonīte” darbiniekiem – 
1,10 eiro vienai ēdienreizei. 
Atzīt par spēku zaudējušu Olaines 
novada domes 2013. gada 27. novembra 
sēdes lēmumu “Par ēdināšanas 
pakalpojumu maksu Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādēs” (15. prot., 5. p.). 
Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada  
1. jūniju.

• Noteikt pašvaldības atbalstu Olaines 
novadā reģistrētiem nepilngadīgajiem 
Ukrainas civiliedzīvotājiem vecumā no 
pusotra līdz četriem gadiem (turpmāk –  
Bērns), kuri saņem pakalpojumus pie 
privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja, vienādu ar Olaines novada 
domes 2022. gada 26. janvāra sēdes 
lēmuma “Par viena izglītojamā vidējām 
izmaksām pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei Olaines novadā” 
(1. prot., 9. p.) 2. punktā apstiprinātajām 
viena izglītojamā vecumā no pusotra 
gada līdz četriem gadiem, kas izmanto 

licencētas aukles pakalpojumus  
2022. gadā, vidējām izmaksām mēnesī 
246,56 eiro. Pašvaldības atbalstu piešķir 
pie šādiem nosacījumiem: 
1)  Bērns ir reģistrēts Olaines novadā; 
2)  privātais bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
Bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju reģistrā, tostarp, ja 
pakalpojuma sniedzējs ir Ukrainas 
civiliedzīvotājs; 

3)  Bērna vecāks, Ukrainas civiliedzīvotājs 
(turpmāk – Bērna vecāks), ir uzsācis 
darba tiesiskās attiecības; 

4)  ir noslēgts līgums par bērnu 
uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu starp Bērna vecāku 
un bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju.

Uzdot Olaines novada pašvaldības 
komisijai pirmsskolas izglītības vietu 
un atbalsta piešķiršanai pieņemt 
lēmumus par pašvaldības atbalsta 
piešķiršanu Bērna vecākiem uzraudzības 
pakalpojuma saņemšanai pie bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, 
ievērojot lēmumā noteikto, ne ilgāk kā 
līdz 2022. gada 31. augustam. 
Noteikt, ka Olaines novada pašvaldības 
komisijai pirmsskolas izglītības vietu un 
atbalsta piešķiršanai ir tiesības pagarināt 
pašvaldības atbalsta termiņu atbilstoši 
valstī pieņemtajiem lēmumiem.

• Apstiprināt dalības maksu vienam 
dalībniekam saskaņā ar projekta 
pieteikumu: 
1)  Olaines 2. vidusskolas nometne 

“Handbola nometne 2022” – 170 eiro 
(diennakts nometnes norises vieta un 
laiks: Skolas iela 7, Engure, Engures 
novads, no 26. jūnija līdz 3. jūlijam, 
plānotais dalībnieku skaits – 15);

2)  Olaines Sporta centra nometne 
“Peldēšana – 1” – 10 eiro (dienas 
nometnes norises vieta un laiks: 
Stadiona iela 2, Olaine, no 6. līdz  
10. jūnijam, plānotais dalībnieku 
skaits – 15); 

3)  Olaines Sporta centra nometne 
“Olaine peld!” – 100 eiro (diennakts 
nometnes norises vieta un laiks: 
sporta komplekss “Rifs”, Cēsu 
prospekts 46a, Priekuļi, Priekuļu 
pagasts, no 8. līdz 12. augustam, 
plānotais dalībnieku skaits – 16); 

4) Olaines Kultūras centra nometne 
“Man stāstīja Laimes māte” – 35 eiro 
(dienas nometnes norises vieta un laiks: 
Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2,  
Jaunolaine, no 11. līdz 15. jūlijam, 
plānotais dalībnieku skaits – 18). 

Uzdot Olaines 2. vidusskolas, Olaines 
Sporta centra un Olaines Kultūras centra 
direktoriem noslēgt līgumus, saistītus ar 
nometņu pasākumiem, tai skaitā līgumus 

ar vecākiem par dalību un dalības 
maksas nomaksu.

• Apstiprināt noteikumus Nr. 
NOT2/2022 “Grozījums Olaines novada 
domes 2022. gada 23. marta noteikumos 
Nr. NOT1/2022 “Kārtība, kādā 
organizējami skolēnu nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines 
novadā””.

• Pieņemt zināšanai AS “Olaines ūdens 
un siltums” 2021. gada pārskatu. Noteikt, 
ka AS “Olaines ūdens un siltums”  
2021. gada peļņa 575 843 eiro un 
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  
974 587 eiro (kopā 1 550 430 eiro) 
ieguldāma sabiedrības pamatkapitālā, 
emitējot atbilstošu skaitu akciju, nosakot 
šādu ieguldījuma mērķi: 
1)  ūdensapgādes un kanalizācijas 

komunikāciju izbūvei 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nodrošināšanai un uzlabošanai 
Olaines pilsētas ražošanas 
uzņēmumiem – 480 500 eiro; 

2)  ūdensapgādes un kanalizācijas 
komunikāciju izbūvei 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nodrošināšanai Olaines novadā –  
664 000 eiro; 

3)  notekūdeņu pieņemšanas un 
attīrīšanas darbības uzlabošanai 
projekta “Olaines notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas 
darbu projekta 1. un 2. rekonstrukcijas 
darbu kārtai un rekonstrukcijas darbu 
I kārtas būvniecības darbi”  
realizācijai – 405 930 eiro. 

Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” 
valdei: 
1)  nodrošināt akcionāra sapulces 

sasaukšanu kapitāldaļu turētāja 
lēmuma pieņemšanai par lēmumā 
noteikto; 

2)  publicēt uzņēmuma mājaslapā 
2021. gada pārskatu līdz 2022. gada 
1. augustam. Uzdot AS “Olaines 
ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti” 
nodrošināt reorganizācijas procesa 
pabeigšanu un informēt kapitāldaļu 
turētāju. 

• Pieņemt zināšanai SIA “Zeiferti”  
2021. gada pārskatu. Uzdot SIA “Zeiferti” 
un AS “Olaines ūdens un siltums” 
nodrošināt reorganizācijas procesa 
pabeigšanu un informēt kapitāldaļu 
turētāju.

• Izdarīt Olaines novada domes  
2017. gada 24. maija sēdes lēmumā “Par 
Olaines novada pašvaldības sadarbību 
ar Mārupes novada domi un Jūrmalas 
pilsētas pašvaldību, lai nodrošinātu 
dalību grantu programmā “(ie)dvesma” 
sadarbībā ar AS “SEB banka””  
(6. prot., 15. p.) šādus grozījumus:

izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības sadarbību ar Mārupes 
novada domi, Jūrmalas  valstspilsētas 
pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, 
Siguldas novada pašvaldību, Ropažu 
novada pašvaldību, Ogres novada 
pašvaldību, lai nodrošinātu pašvaldības 
dalību granta programmā “(ie)dvesma” 
(Pieejamais grantu apjoms 2022. gadā 
EUR 80 000, kas sastāv no šādiem 
grantiem: AS “SEB banka” piešķirtais 
grants, kas pieejams komercdarbības 
veikšanai Jūrmalas valstspilsētas, 
Mārupes novada, Olaines novada, 
Ķekavas novada, Siguldas novada, 
Ropažu novada, Ogres novada 
administratīvajās teritorijās; Jūrmalas 
valstspilsētas domes piešķirtais grants, 
kas pieejams fiziskām personām vai 
reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic 
vai plāno veikt saimniecisko darbību 
Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā 
teritorijā – EUR 10 000; Mārupes novada 
domes piešķirtais grants, kas pieejams 
fiziskām personām vai reģistrētiem 
uzņēmumiem, kas veic vai plāno veikt 
saimniecisko darbību Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā – EUR 10 000; 
Olaines novada pašvaldības piešķirtais 
grants, kas pieejams fiziskām personām 
vai reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic 
vai plāno veikt saimniecisko darbību 
Olaines novada administratīvajā 
teritorijā – EUR 10 000, Ķekavas 
novada pašvaldības piešķirtais grants, 
kas pieejams fiziskām personām vai 
reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic 
vai plāno veikt saimniecisko darbību 
Ķekavas novada administratīvajā 
teritorijā – EUR 10 000, Siguldas 
novada pašvaldības piešķirtais grants, 
kas pieejams fiziskām personām vai 
reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic 
vai plāno veikt saimniecisko darbību 
Siguldas novada administratīvajā 
teritorijā – EUR 10 000, Ropažu novada 
pašvaldības piešķirtais grants, kas 
pieejams fiziskām personām vai 
reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic vai 
plāno veikt saimniecisko darbību Ropažu 
novada administratīvajā teritorijā –  
EUR 10 000, Ogres novada pašvaldības 
piešķirtais grants, kas pieejams 
fiziskām personām vai reģistrētiem 
uzņēmumiem, kas veic vai plāno veikt 
saimniecisko darbību Ogres novada 
administratīvajā teritorijā – EUR 10 000.).”

Izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Uzdot Olaines novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājam slēgt sadarbības 
līgumu ar Mārupes novada domi, 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, 
Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas 
novada pašvaldību, Ropažu novada 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (maijs)

Turpinājums 9. lpp.   
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pašvaldību, Ogres novada pašvaldību 
un AS “SEB banka” par dalību grantu 
programmā “(ie)dvesma”.”

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Pīlādži” (kadastra 
Nr. 8080 011 0170) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 011 0421. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju. 
Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 
piekļūšana nodrošināta no pašvaldības 
ceļa ar kadastra apzīmējumu 8080 011 
0444 pa esošo nobrauktuvi. Plānotajai 
zemes vienībai Nr. 2 piekļūšana 
organizējama no pašvaldības ceļa ar 
kadastra apzīmējumu 8080 011 0444 
no esošās nobrauktuves uz 1. zemes 
vienību, pa nodibināmu ceļa servitūtu 
uz 1. zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0643 atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – ar līgumu. 
Ar detalizētu informāciju, t. sk. par 
piekļūšanas nodrošināšanu, var iepazīties 
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Bazūnas” 
(kadastra Nr. 8080 011 0097) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
011 0210. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Plānotajai zemes vienībai 
Nr. 2 piekļūšana nodrošināta no valsts 
vietējā autoceļa V28 (Blukas–Emburga) 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0452 pa esošo nobrauktuvi. 
Plānotajām zemes vienībām Nr. 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 piekļūšana organizējama no 
plānotās zemes vienības Nr. 2. Atsavinot 
apbūves zemes vienības Nr. 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10,  plānotajā zemes vienībā 
Nr. 2 dibināt ceļa servitūta teritorijas 
atbilstoši Civillikuma 1231. pantam – ar 
līgumu, reģistrējot to zemesgrāmatā, vai, 
atsavinot plānotās zemes vienības Nr. 
2 domājamās daļas, slēgt kopīpašuma 
lietojuma līgumu, reģistrējot to 
zemesgrāmatā. Ar detalizētu informāciju, 
t. sk. par piekļūšanas nodrošināšanu, 
var iepazīties www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”.

• Apstiprināt zemes ierīcības  
projektu nekustamā īpašuma “Rīts”  
Nr. 175/176/195/196/197 (kadastra 
Nr. 8080 002 0912) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2449 
un “Rīts” Nr. 196 (kadastra Nr. 8080 
002 2455) zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 2448. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju. Plānotajai 
zemes vienībai Nr. 1 un Nr. 2 piekļūšana 

nodrošināta no DKS “Rīts” koplietošanā 
esošas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 2238. Uzdot 
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 
8080 002 0912 īpašniekiem mainīt 
nekustamā īpašuma nosaukumu uz 
“Rīts 197”. Ar detalizētu informāciju, 
t. sk. par piekļūšanas nodrošināšanu, 
var iepazīties www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”.

• Izsniegt zemes ierīcības projekta 
izstrādes nosacījumus nekustamā 
īpašuma: 
1) Pērles iela 1, Ielejas, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8080 014 
0208 sadalei atbilstoši sadales 
priekšlikumam astoņos savrupmāju 
apbūves gabalos ar platību ne 
mazāku par 0,1500 ha, NĪLM 0600; 

2)  Mālu iela 2, Ielejas, kadastra Nr. 8080 
014 0236, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 014 0196 sadalei 
atbilstoši sadales priekšlikumam 
septiņos savrupmāju apbūves gabalos 
ar platību ne mazāku par 0,1500 ha, 
NĪLM 0600; 

3)  Mālu iela 16, Ielejas, kadastra Nr. 8080 
014 0235, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 014 0215 sadalei 
atbilstoši sadales priekšlikumam 
četros savrupmāju apbūves gabalos 
ar platību ne mazāku par 0,1500 ha, 
NĪLM 0600. 

Piekļūšana jaunveidojamajiem 
nekustamajiem īpašumiem ir 
nodrošināta no nekustamā īpašuma 
“Ķikuti” (kadastra Nr. 8080 014 0051), 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 014 0221, no Pērles un Mālu ielas. 
Zemes ierīcības projekta izstrādātājam 
zemes ierīcības projektu: 
1)  izstrādāt uz aktuāla zemes 

robežu plāna, tā aktualizācijai 
nepieciešamības gadījumā pieaicināt 
zemes kadastrālās uzmērīšanas vai 
ģeodēzisko darbu veikšanā sertificētu 
personu; 

2)  saskaņot ar Olaines novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas  
ceļu inženieri; 

3)  saskaņot ar nekustamā īpašuma 
īpašniekiem vai noteikto  
pilnvaroto pārstāvi; 

4)  iesniegt grafisko daļu un 
paskaidrojuma rakstu Olaines  
novada pašvaldības būvvaldē 
saskaņošanai pirms reģistrācijas  
SIA “Mērniecības datu centrs”; 

5)  reģistrēt SIA “Mērniecības datu 
centrs” (e-pasta adrese  
infodati@mdc.lv); 

6) iesniegt Olaines novada pašvaldības 
būvvaldei – tā virzīšanai uz Olaines 
novada domi – administratīvā akta 
izdošanai par zemes ierīcības projekta 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (maijs)
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Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles

Olaines novada pašvaldība elektroniskā izsolē 
atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu:

1. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi-2” Nr. 3813, Jāņupe, 
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 021 0722,  
0,0644 ha platībā (kadastra numurs 8080 021 0787). Atsavināšana elektroniskā 
izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena 
(sākumcena) – 2600,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro.  
Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 260,00 eiro.  
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;
 
2. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Ielieči” Nr. 49, Rājumi, Olaines 
pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 015 0124, 0,0721 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 016 0252). Atsavināšana elektroniskā izsolē par 
eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 
2700,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums 
(drošības nauda) – 270,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no 
izsoles dienas;
 
3. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Tiltiņi” Nr. 290, Stīpnieki, Olaines 
pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 018 0582, 0,0558 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 0200998). Atsavināšana elektroniskā izsolē par 
eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 
2900,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums 
(drošības nauda) – 290,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no 
izsoles dienas;
 
4. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Bitīte-2” Nr. 20, Galiņi, Olaines 
pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 011 0269, 0,0647 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 0230608). Atsavināšana elektroniskā izsolē par 
eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 
2700,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums 
(drošības nauda) – 270,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no 
izsoles dienas;
 
5. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Celtnieks 160A”, Stīpnieki, 
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 018 0122,  
0,0634 ha platībā (kadastra numurs 8080018 0129). Atsavināšana elektroniskā 
izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena 
(sākumcena) – 2900,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro.  
Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 290,00 eiro.  
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;
 
6. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr. 126A, Olaines pagasts, 
Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 012 0476, 0,0443 ha platībā 
(kadastra numurs 8080012 0476). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro 
(100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 
2200,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums 
(drošības nauda) – 220,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no 
izsoles dienas.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada  
11. jūlija plkst. 13.00 līdz 2022. gada 10. augustam plkst. 13.00.  
Ar visiem izsoļu noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv, kā arī elektronisko izsoļu vietnē 
izsoles.ta.gov.lv.
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apstiprināšanu.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu Poļu ielā 22, Jāņupē, 
kadastra numurs 8080 022 0147, par 
2022. gada 3. maija nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 
8000 eiro. Piekrist, ka Ukrainas  pilsone  
A. V. iegūst īpašumā: 
1)  ½ domājamo daļu no zemes Poļu 

ielā 22, Jāņupē, kadastra apzīmējums 
8080 022 0175, 0,1632 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – kodu 0601 
“Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 

2)  250/5908 domājamo daļu no zemes 
“Purņi”, Jāņupē, kadastra apzīmējums 
8080 022 0266, 0,2954 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – kodu 1101 
“Zemes dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā”.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu Dalbes ielā 8, 
Olainē, ar kadastra numuru 8009 001 
0370 par 2022. gada 2. maija nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumā uzrādīto 
pirkuma maksu 2000 eiro. Piekrist, ka 
Krievijas Federācijas pilsone V. K. iegūst 
īpašumā 1/135 domājamo daļu no zemes 
Dalbes ielā 8, kadastra numurs 8009 
001 0370, 3505,00 ha platībā ar zemes 
lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu 
stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. 

• Iznomāt J. U. zemesgabalu 
dārzkopības sabiedrībā (turpmāk – d/s) 
“Jaunība” Nr. 60, Stīpniekos, kadastra 
apzīmējums 8080 018 0206, 0,0672 ha 
platībā lietošanā esošās dārza mājas ar 
kadastra apzīmējumu 8080 018 0206 
001 uzturēšanai un apsaimniekošanai 
uz laiku līdz 2032. gada 26. maijam. 
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 J. U. 
lēmumā noteikto zemes nomas līgumu. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 27. novembrim 
pašvaldībā nav iesniegta mantojuma 
apliecība, šis lēmums zaudē spēku. 
Noteikt, ka saskaņā ar likuma “Zemes 
pārvaldības likums” 17. panta sesto daļu, 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” zemesgabals d/s 
“Jaunība” Nr. 60, Stīpniekos, novadā, 
kadastra apzīmējums 8080 006 0297, 
0,0792 ha platībā piekrīt pašvaldībai un 
ir ierakstāms zemesgrāmatā uz Olaines 
novada pašvaldības vārda.

• Iznomāt S. S. zemesgabalu “Cīruļi” 
Pēterniekos, kadastra apzīmējums 
8080 011 0222, 6,0000 ha platībā 
lietošanā esošās saimniecības ēkas 
ar kadastra apzīmējumu 8080 011 
0222 002 un nezināmas piederības 
ēkas – saimniecības ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0222 005, 8080 011 
0222 006, 8080 011 0222 008, siltumnīca 
ar kadastra apzīmējumu  8080 011 0222 
007, pirts ar kadastra apzīmējumu 8080 
011 0222 009 un šķūnis ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0222 010 
uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 
laiku līdz 2022. 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. S. 
lēmumā noteikto zemes nomas līgumu. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 27. novembrim 
pašvaldībā nav iesniegta mantojuma 
apliecība, šis lēmums zaudē spēku. 
Noteikt, ka saskaņā ar likuma “Zemes 
pārvaldības likums” 17. panta sesto daļu, 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” zemesgabals “Cīruļi” 
Pēterniekos, kadastra apzīmējums 
8080 011 0222, 6,0000 ha platībā 
piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāms 
zemesgrāmatā uz Olaines novada 
pašvaldības vārda.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Straume” Nr. 105, Jāņupē, 0,0580 ha 
platībā (kadastra numurs 80800230608) 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 7100 eiro. Noteikt  
E. M. pienākumu ne vēlāk kā līdz  
2022. gada 9. jūnijam (ieskaitot) 
samaksāt. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai pēc samaksas 
saņemšanas sagatavot zemesgabala 
d/s “Straume” Nr. 105, Jāņupē, 
kadastra numurs 80800230608, 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Pilnvarot 
domes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja 
pirmo vietnieci parakstīt pirkuma 
līgumu, nodošanas aktu ar E. M. par 
nekustamā īpašuma “Straume” Nr. 105, 
Jāņupe, kadastra numurs 80800230608, 
atsavināšanu un nostiprinājuma lūgumu 
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu 
nodaļai. Noteikt: ja līdz 2022. gada  
9. jūnijam E. M. nav samaksājis 
pašvaldības norēķinu kontā kredītiestādē 
lēmumā noteikto maksājumu pilnā 
apmērā un noslēdzis pirkuma līgumu, šis 
lēmums zaudē spēku.

• Apstiprināt zemesgabala  
d/s “Mežsētu Dārzs” Nr. 115, Jāņupe, 
0,0715 ha platībā (kadastra numurs 

80800200998) atsavināšanas izsoles 
rezultātus ar pārdošanas cenu  
8200 eiro. Noteikt T. A. pienākumu 
ne vēlāk kā līdz 2022. gada 9. jūnijam 
(ieskaitot) samaksāt. Uzdot Īpašuma 
un juridiskajai nodaļai pēc samaksas 
saņemšanas sagatavot zemesgabala  
d/s “Mežsētu Dārzs” Nr. 115, Jāņupē, 
kadastra numurs 80800200998, 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu 
un nostiprinājuma lūgumu Rīgas 
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. 
Pilnvarot domes priekšsēdētāju vai 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci parakstīt 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu ar T. 
A. par nekustamā īpašuma “Mežsētu 
Dārzs” Nr. 115, Jāņupe, kadastra 
numurs 80800200998, atsavināšanu 
un nostiprinājuma lūgumu Rīgas 
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 9. jūnijam 
(ieskaitot) T. A. nav samaksājusi 
Olaines novada pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē lēmumā noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un noslēgusi 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Vizbuļi-2” Nr. 3882, Jāņupē, 0,0656 ha 
platībā (kadastra numurs 80800210787), 
adrese: “Vizbule 186”, Jāņupe, 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 8000 eiro. Noteikt R. Š.  
pienākumu ne vēlāk kā līdz 2022. gada  
9. jūnijam (ieskaitot) samaksāt. Uzdot 
Īpašuma un juridiskajai nodaļai pēc 
samaksas saņemšanas sagatavot 
zemesgabala d/s “Vizbuļi-2” Nr. 3882, 
Jāņupē, kadastra numurs 80800210787, 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Pilnvarot 
domes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja 
pirmo vietnieci parakstīt pirkuma 
līgumu, nodošanas aktu ar R. Š. par 
nekustamā īpašuma “Vizbuļi-2” Nr. 3882, 
Jāņupe, kadastra numurs 80800210787, 
atsavināšanu un nostiprinājuma lūgumu 
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu 
nodaļai. Noteikt: ja līdz 2022. gada  
9. jūnijam R. Š. nav samaksājis Olaines 
novada pašvaldības norēķinu kontā 
lēmumā noteikto maksājumu pilnā 
apmērā un noslēdzis pirkuma līgumu, šis 
lēmums zaudē spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Vaivadi” Nr. 146, Vaivados, 0,0559 ha 
platībā (kadastra numurs 80800160252) 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 7700 eiro. Noteikt V. M.  
pienākumu ne vēlāk kā līdz 2022. 
gada 9. jūnijam (ieskaitot) samaksāt. 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
pēc samaksas saņemšanas sagatavot 
zemesgabala d/s “Vaivadi” Nr. 146, 
Vaivados, kadastra numurs 80800160252, 

pirkuma līgumu, nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Pilnvarot 
domes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja 
pirmo vietnieci parakstīt pirkuma 
līgumu, nodošanas aktu ar V. M. par 
nekustamā īpašuma “Vaivadi” Nr. 146, 
Vaivadi, kadastra numurs 80800160252, 
atsavināšanu un nostiprinājuma lūgumu 
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu 
nodaļai. Noteikt: ja līdz 2022. gada  
9. jūnijam V. M. nav samaksājis Olaines 
novada pašvaldības norēķinu kontā 
kredītiestādē lēmumā noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un noslēdzis 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s “Ezītis” 
Nr. 452, Pēterniekos, 0,0403 ha  
platībā (kadastra numurs 80800110374) 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 11 000 eiro. Noteikt  
V. V. pienākumu ne vēlāk kā līdz  
2022. gada 9. jūnijam (ieskaitot) 
samaksāt. Uzdot Īpašuma un juridiskajai 
nodaļai pēc samaksas saņemšanas 
sagatavot zemesgabala d/s “Ezītis” 
Nr. 452, Pēternieki, kadastra numurs 
80800110374, pirkuma līgumu, 
nodošanas aktu un nostiprinājuma 
lūgumu Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļai. Pilnvarot domes 
priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja pirmo 
vietnieci parakstīt pirkuma līgumu, 
nodošanas aktu ar V. V. par nekustamā 
īpašuma “Ezītis” Nr. 452, Pēternieki, 
kadastra numurs 80800110374, 
atsavināšanu un nostiprinājuma lūgumu 
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu 
nodaļai. Noteikt: ja līdz 2022. gada  
9. jūnijam V. V. nav samaksājis Olaines 
novada pašvaldības norēķinu kontā 
kredītiestādē lēmumā noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un noslēdzis 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s “Ezītis” 
Nr. 314, Ezītī, 0,0642 ha platībā (kadastra 
numurs 80800120404) atsavināšanas 
izsoles rezultātus ar pārdošanas cenu  
12 300 eiro. Noteikt E. I. pienākumu ne 
vēlāk kā līdz 2022. gada 9. jūnijam  
(ieskaitot) samaksāt. Uzdot Īpašuma 
un juridiskajai nodaļai pēc samaksas 
saņemšanas sagatavot zemesgabala 
d/s “Ezītis” Nr. 314, Ezītī, kadastra 
numurs 80800120404, pirkuma līgumu, 
nodošanas aktu un nostiprinājuma 
lūgumu Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļai. Pilnvarot domes 
priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja pirmo 
vietnieci parakstīt pirkuma līgumu, 
nodošanas aktu ar E. I. par nekustamā 
īpašuma “Ezītis” Nr. 314, Ezītis, 0,0642 ha 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (maijs)

  Turpinājums no 9. lpp. 

Turpinājums 11. lpp.   
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platībā (kadastra numurs 80800120404) 
atsavināšanu un nostiprinājuma lūgumu 
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu 
nodaļai. Noteikt: ja līdz 2022. gada  
9. jūnijam E. I. nav samaksājusi Olaines 
novada pašvaldības norēķinu kontā 
kredītiestādē lēmumā noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un noslēgusi 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
nekustamo īpašumu: 
1) zemesgabalu d/s “Plakanciema Egles” 

Nr. 60, Vaivados, 0,0660 ha  
(kadastra numurs 8080 016 0670); 

2) zemesgabalu “Mazlubauši”  
Jaunolainē, 0,2940 ha  
(kadastra numurs  8080 004 0027); 

3) zemesgabalu “Malenieki”  
Pēterniekos, 0,4752 ha  
(kadastra numurs  8080 011 0333); 

4) zemesgabalu Ošu ielā 9,  
Jaunolainē, 0,1500 ha  
(kadastra numurs  8080 008 0325); 

5) zemesgabalu “Krūmrozes”, 1,4490 ha 
(kadastra numurs  8080 011 0458);

6) zemesgabalu d/s “Liepas” Nr. 71, 
Jāņupē, 0,0610 ha platībā  
(kadastra numurs 80800230743); 

7) zemesgabalu d/s “Straume” Nr. 23, 
Jāņupē, 0,0666 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 023 0550); 

8) zemesgabalu d/s “Liepkalnes-1”  
Nr. 73, Jāņupē, 0,0606 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 020 1039); 

9) zemesgabalu d/s “Liepkalnes-1”  
Nr. 147, Jāņupē, 0,0622 ha  
(kadastra numurs 8080 020 0525); 

10) zemesgabalu d/s “Puriņi” Nr. 3183A, 
Jāņupē, kadastra apzīmējums  
8080 022  0744, 0,0608 ha  
(kadastra numurs 8080 022 0745).

• Iegūt Olaines novada pašvaldības 
īpašumā nekustamo īpašumu “Citadeles 
iela” Olaines pagastā, Olaines novadā, 
kadastra numurs 80800050123,  
0,0900 ha platībā sabiedrības 
vajadzībām bez atlīdzības. 
Atteikt pārņemt Olaines novada 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
nekustamo īpašumu: 
1) “Citadeles iela 1” Olaines pagastā, 

Olaines novadā, kadastra numurs 
8080 005 0122, 0,0504 ha platībā 
11/28 domājamās daļas;

2) “Mazā Vaļņu iela” Olaines pagastā, 
Olaines novadā, kadastra numurs 
8080 005 0125, 0,4706 ha platībā  
11/28 domājamās daļas;

3) “Vaļņu iela” Olaines pagastā, 
Olaines novadā, kadastra numurs 
8080 005 0124, 0,5600 ha platībā 

11/28 domājamās daļas. Lūgt VAS 
“Valsts nekustamie īpašumi” veikt 
nepieciešamās darbības.

• Piešķirt d/s “Ozollejas” zemes 
vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 1427: nosaukumu “Burvju 
iela”; nosaukumu “Kumelīšu iela”; 
nosaukumu “Gariņu iela”; nosaukumu 
“Teiku iela”; nosaukumu “Līdumu 
iela”; nosaukumu “Pasaku iela”; 
nosaukumu “Lādes iela”; nosaukumu 
“Varavīksnes iela”; nosaukumu 
“Stāstu iela”; nosaukumu “Ziedu 
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 DKS “Ozollejas” 
valdei informēt d/s “Ozollejas” 
nekustamo īpašumu īpašniekus un 
nomniekus par piešķirtajām jaunajām 
adresēm (adresācijas objektiem). 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
informēt par šo lēmumu Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un 
Valsts policiju. Uzdot Attīstības nodaļai 
organizēt ielu nosaukumu norāžu zīmju 
izgatavošanu un uzstādīšanu viena gada 
laikā. Lēmumu viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.

• Uzņemt J. M. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai p/a “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku. Uzdot p/a 
“Olaines Sociālais dienests” direktorei 
nodrošināt atbilstoša trīspusēja līguma 
noslēgšanu ar J. M. un L. P. par lēmumā 
noteiktā pakalpojuma saņemšanu, 
nosakot, ka, iestājoties p/a “Olaines 
Sociālais dienests” 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.

• Uzņemt L. R. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai p/a “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku. Uzdot p/a 
“Olaines Sociālais dienests” direktorei 
nodrošināt atbilstoša trīspusēja līguma 
noslēgšanu ar L. R. un S. R. par lēmumā 
noteiktā pakalpojuma saņemšanu, 
nosakot, ka, iestājoties p/a “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā, L. R. jāuzrāda sadarbspējīgs 

  Turpinājums no 10. lpp. 

Par lielgabarīta atkritumu nodošanu jūlijā un augustā

Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs izmest 
9. un 23. jūlijā, 13. un 27. augustā, savukārt Stūnīšos nodot lielgabarīta 
atkritumus varēs 23. jūlijā un 27. augustā.
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.

Grēņu un Pārolaines privātmāju iedzīvotāji var pieteikties 
individuālajiem atkritumu šķirošanas konteineriem

AS “Olaines ūdens un siltums” piedāvā Grēņu un Pārolaines privātmāju 
iedzīvotājiem (Akācijas ielas rajonā, Grāvja un Dalbes ielas apkārtnē) pieteikties 
individuālajiem atkritumu šķirošanas konteineriem – papīra un plastmasas 
atkritumiem. Pieteikums jāsūta uz e-pasta adresi atkritumi@ous.lv ar tēmas 
nosaukumu “Pieteikums līgumam”.
E-pasta vēstulē jānorāda: īpašnieka dati – vārds, uzvārds, personas kods; 
e-pasta adrese un tālruņa numurs saziņai; īpašuma adrese; šķiroto atkritumu 
konteinera izvešanas biežums (ne biežāk kā vienu reizi mēnesī).

Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikāts, beidzoties Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta 
derīguma termiņam, L. R. apņemas 
nekavējoties veikt Covid-19 revakcināciju 
vai vakcināciju.

• Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Gaismas ielā 4, Stūnīšos, logu 
uzstādīšanu dzīvokļos Nr. 9, 23, 37, 51 
un 65 (ugunsgrēka seku likvidācija) ar 
pašvaldības finansējumu 7933,06 eiro 
apmērā. Uzdot pašvaldības Finanšu  
un grāmatvedības nodaļai apmaksāt  
AS “Olaines ūdens un siltums”  
7933,06 eiro, tajā skaitā PVN 21% uz 
sabiedrības iesniegta rēķina pamata.

• Piedalīties Latvijas lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam  
19.2. pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” 2.1. rīcībā  
“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai” un īstenot projektu 
22-04-AL04-A019.2201-000004 
“Kopstrādes telpu aprīkošana Olainē”  
ar kopējām attiecināmajām izmaksām  
15 610,52 eiro, ko kuriem 14 049,46 eiro  
paredzēts publiskais finansējums 
un 1561,06 eiro – pašvaldības 
līdzfinansējuma daļa. Nodrošināt 

projekta līdzfinansējumu 1561,06 eiro 
apmērā no pašvaldības budžeta.  
Noteikt atbildīgo personu par 
projekta ieviešanu – Olaines novada 
uzņēmējdarbības atbalsta centra 
direktoru.

• Apstiprināt grozījumus Olaines 
novada attīstības programmā 2014.–
2020. gadam. Publicēt grozījumus 
Olaines novada attīstības programmā 
2014.–2020. gadam pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.olaine.lv.

• Atbalstīt DKS “Vīksnas” projektu 
“Asfaltbetona seguma ieklāšanas darbi 
DKS “Vīksnas” teritorijā” par kopējo 
projekta summu 11 107,80 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 6474,46 eiro. 
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
noslēgt līgumu ar DKS “Vīksnas” 
par projekta “Asfaltbetona seguma 
ieklāšanas darbi DKS “Vīksnas” teritorijā” 
finansēšanu līdz 2022. gada 22. jūnijam. 
Noteikt: ja DKS “Vīksnas” līdz 2022. gada 
16. decembrim pašvaldībā nav iesniegusi 
līgumā par DKS “Vīksnas” projekta 
“Asfaltbetona seguma ieklāšanas darbi 
DKS “Vīksnas” teritorijā” finansēšanu 
4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos 
dokumentus, šis lēmums zaudē savu 
spēku. 
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III.  Īrnieka tiesības apmainīt īrēto 
Dzīvojamo telpu
 
11. Dzīvojamās telpas īrniekam ir tiesības 
apmainīt īrēto Dzīvojamo telpu ar citu 
īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši 
kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie 
ģimenes locekļi un ja nav parādu par 
Dzīvojamās telpas īri un komunālajiem 
pakalpojumiem.

12. Darījuma puses iesniedz iesniegumu 
Pašvaldībā ar apliecinājumu, ka nevienai 
no darījumā iesaistītajām pusēm nav 
iebildumu pret apmaiņas Dzīvojamo 
telpu tehnisko stāvokli.

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres 
likuma 32. panta pirmo daļu.
Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2022. gada 27. aprīļa sēdes lēmumu  
(6. prot., 24. p.). Spēkā no 03.06.2022.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 
Noteikumi) nosaka Olaines novada 
pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) 
piederošas dzīvojamās telpas (turpmāk –  
Dzīvojamā telpa) izīrēšanas kārtību,  
nosacījumus un  termiņu, uz kādu slēdz 
Dzīvojamās telpas īres līgumu.

2. Noteikumi neattiecas uz:
2.1.  neizīrētām Pašvaldībai piederošām 

vai tās nomātām Dzīvojamajām 
telpām;

2.2.  kārtību, kādā Pašvaldība sniedz 
palīdzību speciālistiem dzīvojamās 
platības nodrošināšanai;

2.3.  kārtību, kādā Pašvaldība sniedz 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā un reģistrējamas 
personas, kurām izīrējamas 
Pašvaldībai piederošās vai tās 
nomātās Dzīvojamās telpas;

2.4.  kārtību, kādā Pašvaldība izīrē 
sociālos dzīvokļus.

II. Pašvaldības Dzīvojamās  
telpas īres līguma slēgšana

3. Personai ir tiesības prasīt jauna 
Dzīvojamās telpas īres līguma 
noslēgšanu, iesniedzot iesniegumu 
Pašvaldībai, ja vienlaikus izpildās šādi 
nosacījumi:
3.1.  persona īrē attiecīgo Dzīvojamo 

telpu vai bijusi iemitināta tajā kā 
ģimenes loceklis normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā;

3.2.  Dzīvojamās telpas īrniekam nav īres 
maksas parāda, kas pārsniegtu 2 
(divu) mēnešu īres maksas apmēru;

3.3.  Dzīvojamās telpas īrniekam 
atbilstoši Dzīvojamās telpas īres 
līguma nosacījumiem nav kavēti ar 
Dzīvojamās telpas lietošanu saistītie 
maksājumi ilgāk nekā 2 (divus) 
mēnešus;

3.4.  Dzīvojamās telpas īrnieks vai 
Dzīvojamajā telpā iemitinātās 
personas nav pārkāpušas 
normatīvajos aktos vai Dzīvojamās 
telpas īres līgumā ietvertos ar 
Dzīvojamās telpas lietošanu saistītos 
noteikumus;

3.5.  Dzīvojamās telpas īrniekam nepieder 
cita dzīvojamā platība Olaines 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

4. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš 
ir līdz 10 (desmit) gadiem.

5. Pēc Dzīvojamās telpas īres līguma 
termiņa beigām īrniekam ir tiesības lūgt 
Pašvaldību noslēgt jaunu Dzīvojamās 
telpas īres līgumu, ja vienlaikus izpildās 
Noteikumu 3. punkta apakšpunktu 
nosacījumi.

6. Ja Dzīvojamās telpas īrniekam īpašumā 
ir cita Dzīvojamā telpa, Dzīvojamās 
telpas īres līgums netiek noslēgts.

7. Lēmumu par Pašvaldības Dzīvojamās 
telpas īres līguma noslēgšanu vai 
atteikumu noslēgt Dzīvojamās telpas īres 
līgumu pieņem Olaines novada dome 
(turpmāk – Dome). Dzīvojamās telpas 
īres līgums jānoslēdz viena mēneša laikā 
pēc Domes lēmuma pieņemšanas.

8.  Pamatojoties uz Domes lēmumu par 
Dzīvojamās telpas izīrēšanu, Pašvaldības 
dzīvojamā fonda apsaimniekotājs 
(turpmāk – Apsaimniekotājs) sagatavo 
un slēdz Dzīvojamās telpas īres līgumu.

9. Dzīvojamās telpas platības īres 
maksa ir atbilstoša dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
maksai attiecīgajā dzīvojamajā mājā, 
kurā izīrēta Dzīvojamā telpa un kuru 
nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas 
Apsaimniekotājs, nosūtot rakstveida 
paziņojumu. 

10. Papildus Dzīvojamās telpas 
īres maksai proporcionāli izīrētās 
Dzīvojamās telpas platībai īrnieks maksā 
normatīvajos aktos noteiktos obligātos 
maksājumus vai pakalpojuma sniedzēja 
noteiktajos termiņos šādus maksājumus:
10.1. normatīvajos aktos noteikto 

nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumu;

10.2. dzīvojamās mājas zemes īpašnieka 
noslēgtajā zemes nomas līgumā 
noteikto zemes nomas maksu, 
ja Dzīvojamā telpa atrodas 
dzīvojamajā mājā, kura atrodas 
uz zemes īpašniekam piederošas 
zemes;

10.3. ar Dzīvojamās telpas lietošanu 
saistīto pakalpojumu maksas 
saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja 
noteiktajiem tarifiem;

10.4. dzīvojamās mājas obligāti veicamo 
pārvaldīšanas darbību maksājumus 
un citus maksājumus, kas veicami, 
pamatojoties uz dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmumiem.

Saistošie noteikumi Nr. SN6/2022 “Par Olaines novada pašvaldībai  
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”

Aktuāli

Olaines novada pašvaldība katru gadu veic ūdens analīzes iedzīvotāju 
iecienītās peldvietās. Saskaņā ar veiktajām peldūdens kvalitātes 

pārbaudēm Olaines novadā var droši peldēties: Līdumu karjerā, Jāņupes 
karjerā, Mežezerā, ūdenskrātuvē pie naftas bāzes. Ūdens kvalitātes 
rādītāji liecina, ka peldūdens ir peldētāju veselībai drošs. Ūdens analīzes pēc 
Olaines novada pašvaldības pasūtījuma veic pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskais institūts “Bior”. Peldsezonas garumā tiks 
veiktas atkārtotas peldūdens analīzes, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai.  
Ņemot vērā, ka blakus karjeram “Zirgu sils” (pie autoceļa A5; koordinātas: 
56.845111, 24.015244) atrodas kapsēta “Sila kapi”, aicinām iedzīvotājus un 
novada viesus tur nepeldēties. 
Kā atpūtas vietu izvēlēties citas atpūtas vietas pie ūdens Olaines novadā:
• Līdumu karjeru (koordinātas: 56.784167, 23.875340);
• Mežezeru (koordinātas: 56.798493, 24.005374);
• Jāņupes karjeru (koordinātas: 56.695434, 24.100925);
• ūdenskrātuvi pie naftas bāzes (pie autoceļa Tīraine–Jaunolaine, 16. km;  

koordinātas: 56.816513, 24.004440). 

Bezatbildīgas rīcības dēļ likvidēs šķiroto atkritumu laukumu 
Medemciemā
AS “Olaines ūdens un siltums” Atkritumu apsaimniekošanas iecirknis cilvēku 
bezatbildīgas rīcības dēļ nolēmis likvidēt šķiroto atkritumu laukumu  
“VEF Baloži”, Medemciemā (pie viesu nama “Cērpas”).
Lēmums pieņemts tāpēc, ka daļa iedzīvotāju šo laukumu uzskata par vietu, 
kur var “nodot” jebkādus atkritumus bez maksas, pilnībā ignorējot atkritumu 
šķirošanas principus. Rezultātā konteineros ir neatbilstoši atkritumi, kā arī 
ap tiem regulāri veidojas izgāztuve, kas rada papildu izmaksas un diskreditē 
atkritumu šķirošanas ideju un sasniedzamos mērķus. 

Peldvietas Olaines novadā

13.  Lēmumu par Dzīvojamo telpu  
maiņu pieņem Dome.

IV. Noslēguma jautājums

14. Dzīvojamās telpas īres līgumi,  
kuri noslēgti līdz 2021. gada  
30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma 
termiņš, jāpārslēdz līdz 2026. gada 
31. decembrim, īrniekam iesniedzot 
iesniegumu Apsaimniekotājam un 
noslēdzot (pārjaunojot) Dzīvojamās 
telpas īres līgumu uz 10 (desmit) gadiem. 
Ja Apsaimniekotājs un īrnieks nevar 
vienoties par Dzīvojamās telpas īres 
līguma noteikumiem, strīdu izšķir tiesa, 
un šāda prasība ir ceļama ne vēlāk kā līdz 
2026. gada 31. decembrim. 

Olaines
novads –

aktīvs
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Olaines krosmintonisti aizvadījuši 
sacensības Jelgavā

Ir aizritējis noslēdzošais Latvijas 
Krosmintona līgas 2022. gada sacensību 
cikls, kas, kā jau ierasts, notika Jelgavas 
pilsētā 21. maijā. Olaines klubu 
pārstāvēja 11 dalībnieki. Kopsavilkums ir 
ļoti iepriecinošs, jo daudzi šajā sezonā ir 
sasnieguši jaunas virsotnes.
Šajās sacensībās gribam izcelt olainieti 
Milānu Lomovcevu, kura reabilitējās pēc 
iepriekšējām sacensībām, kad palika 
uzreiz aiz goda pjedestāla, – šoreiz 
godam iegūta 1. vieta. Kā jau ierasts U16 
jauniešu grupā, Matīss Grava noturēja 
savu favorīta statusu, tiesa, pusfināls 
izvērsās spraigā trīs setu cīņā ar šīs 
sezonas debitantu no Baldones. Īsta 
intriga izvērsās U16 grupā jaunietēm, 
kad trīs meitenes līdz pat apbalvošanas 
brīdim nezināja savu iegūto vietu, 
jo visām trim bija vienāda uzvaru 
un zaudējumu bilance. Kārtējo reizi 
pierādās, ka katram iegūtajam punktam 
spēlē ir nozīme, jo tikai niecīgu punktu 
starpība šķīra meitenes no augstākā 
pakāpiena. Šajā vērtējumu skalā pārāka 
bija Santa Trofimova un uzvarētājas lauri 
pienācās viņai.
“U18 Open” dubultspēles arī neizskatījās 
pēc vieglas pastaigas, jo cīņas bija 
sīvas līdz pēdējam setam. Visi pāri 
bija vienlīdzīgos spēka samēros, 
tādēļ prognozēt uzvarētājus neviens 
neuzdrošinātos. Rezultātā mūsu 
dubultspēļu pārim Sintijai Riekstai un 
Matīsam Gravam nedaudz pietrūka, 
lai kāptu uz pašiem augstākajiem 
pakāpieniem.
Grupā “U12 Open”: Milānai  
Lomovcevai – 1. vieta, Robertam 
Bierandam – 3. vieta; grupā “Jaunieši 
U16”: Matīsam Gravam – 1. vieta, Dāvim 
Vēveram – 7. vieta; grupā “Jaunietes 
U18”: Santai Trofimovai – 1. vieta, Sintijai 
Riekstai – 3. vieta, Amandai Jansonei –  
4. vieta; “U18 Open” dubultspēlēs: 
Matīsam Gravam un Sintijai Riekstai –  
3. vieta; “Open”: Kristeram Gravam –  
10. vieta.

Olaines mākslas vingrotājām labi 
rezultāti Tukumā

Maija pēdējā nedēļas nogalē norisinājās 
Tukuma pilsētas čempionāts mākslas 
vingrošanā “Baltijas puķe 2022”. Olaines 
Sporta centru pārstāvēja trīs audzēknes, 
kuras izcīnīja augstas godalgas.
1. sporta klasē jaunākajā grupā Marijai 
Ritai Strautmanei 1. vieta daudzcīņā, 
2. vieta vingrojumā bez priekšmeta un 
2. vieta vingrojumā ar apli, 1. sporta 
klasē vidējā grupā Jeļizaveta Manuilova 
izcīnīja 1. vietu gan daudzcīņā, gan 
vingrojumā ar apli, gan vingrojumā bez 
priekšmeta, savukārt 1. sporta klasē 

vecākajā grupā Elizabete Četrone ieguva 
4. vietu daudzcīņā, 2. vietu vingrojumā 
bez priekšmeta un 6. vietu vingrojumā ar 
apli. Apsveicam sportistes un treneres ar 
sasniegumiem!

Noslēgušās sacensības  
“Olaines apļi 2022”

“Olaines apļu” skriešanas sacensības, 
kā jau ierasts, tika aizvadītas Olaines 

Mežaparkā, Olaines pilsētā un tās 
mežu apkārtnē. Šogad sacensībām bija 
pieteikušies 833 dalībnieki no dažādām 
Latvijas vietām. Spītējot sliktajiem 
laikapstākļiem, finiša līniju sasniedza  
300 bērni, 182 5 km skrējēji, 60 10 km 
skrējēji un 48 16 km skrējēji. Katrā 
distancē tika apbalvoti trīs labākie katrā 
vecuma un dzimuma grupā.

Olaines svētku inline hokeja turnīrā 
uzvaru izcīna “Pirāti” un “Olaine 2”

28. maijā Olaines slidotavā norisinājās 
tradicionālais miniturnīrs inline hokejā. 
Šogad turnīrā piedalījās astoņas 
komandas divās līgās – Amatieru un Pro.  
Kopumā turnīrā sacentās astoņas 
komandas pa četrām katrā grupā.
Vietu iedalījums pēc izspēles Amatieru 
grupā: 1. vietā – inline hokeja komanda 
(IHK) “Olaine 2” (6 p.), 2. vietā – IHK 
“Jelgava 2” (6 p.), 3. vietā – IHK “iHalle”  
(3 p.), 4. vietā – IHK “Pipari” (3 p.). 
Vietu iedalījums pēc izspēles Pro grupā: 
1. vietā – IHK “Pirāti” (9 p.), 2. vietā –  
IHK “Olaine” (6 p.), 3. vietā – IHK “Jelgava” 
(3 p.), 4. vietā – IHK “HB” (0 p.).

Basketbola turnīrā uzvaru izcīna 
komandas “Domā pats” un 
“Pazemnieki”

Olaines slidotavas stāvvlaukumā Kūdras 
ielā 5 tika aizvadīts basketbola turnīrs trīs 
pret trīs, kurā piedalījās sešas komandas. 
Neskatoties uz nelabvēlīgajiem 
laikapstākļiem, turnīrs tika aizvadīts 

veiksmīgi. 
Mix grupas komandu vietu iedalījums:  
1. vietā – “Domā pats”, 2. vietā – “Tanki”, 
3. vietā – “Dops”, 4. vietā – “Mkk”,  
5. vietā – “Pazemnieki”, 6. vietā – 
“Hotweels”. Junioru grupas komandu 
iedalījums: 1. vietā – “Pazemnieki”, 
2. vietā – “Hotweels”. Paldies visiem 
sportistiem par dalību, kā arī par 
draudzīgi un jautri pavadītu laiku!

Olaines novada svētku laikā  
aizvadīts florbola turnīrs

Olaines novada svētku laikā norisinājās 
trīs pret trīs florbola turnīrs. 29. maijā 
Olaines pilsētas slidotavā tika izveidoti 
divi mazi laukumi ar bortiem, lai varētu 
aizvadīt florbola turnīru. Kopumā turnīrā 
piedalījās 11 komandas no dažādām 
Latvijas pilsētām – Cēsīm, Lielvārdes, 
Slampes, Ķekavas un citām. 
Turnīrā spriedzes un intrigas netrūka. 
Neizpalika nedz asumi, nedz arī kāds 
rupjāks vārds. Neskatoties uz to, turnīrs 
tika aizvadīts veiksmīgi. Sākumā visas 
komandas tika sadalītas divās grupās, 
kurās izspēlēja katra pret katru. No katras 
grupas četras spēcīgākās komandas 
nokļuva izslēgšanas spēlēs, kurās cīnījās 
par tituliem. 
Komandu vietu iedalījums Junioru līgā: 
1. vietā – “Lielvārde”, 2. vietā – “Nejūtu 
spriedzi”, 3. vietā – “Spalvainie bebri”. 
Komandu vietu iedalījums Mix līgā: 
1. vietā – “Gandrīz”, 2. vietā – “Kūsiņā 
iekšā”, 3. vietā – “Ķekavas buldogs”. 
Paldies komandām par lielo atsaucību un 
veiksmīgi aizvadīto turnīru!

Noslēdzies ģimeņu dienu 
zoles turnīrs

4. jūnijā Olaines Sporta namā Zemgales 
ielā 33a, Olainē, sportiskā garā, lieliskā un 
draudzīgā atmosfērā norisinājās  
2022. gada Olaines novada ģimenes 
dienu čempiona kauss zolītē.
Turnīram pieteicās 16 dalībnieki, no 

kuriem četras bija daiļā dzimuma 
pārstāves. Sacensības norisinājās 
vienu dienu no plkst. 11.00 līdz 15.10 
četrās kārtās jeb posmos, un katrā 
kārtā paredzēto izspēlējamo partiju 
skaits bija 20 partijas ar 50 minūšu laika 
ierobežojumu kārtai.
Turnīrā 1. vietu izcīnīja Ēriks Kozlovs,  
2. vietu – Imants Grebņickis, bet  
3. vietu – Gunārs Bajārs. Bija arī īpašās 
nominācijas: “Šerpākā zoles dāma” – 
Rasma Ločmele (vislabākais rezultāts 
dāmu konkurencē); “Zoles magnēts” – 
Salvis Skalbiņš (visvairāk pieteikto zoles 
partiju).
Kopumā čempionāta laikā tika 
izspēlētas 320 partijas, no tām 10 
dalībnieki pieteica 17 zoles partijas un 
15 gadījumos jeb 88% gadījumu tās tika 
izspēlētas, lielajam uzvarot, savukārt 
divos gadījumos – zaudējot. Paldies 
visiem turnīra dalībniekiem par aktīvu 
spēli 2022. gada Olaines novada ģimenes 
dienu čempiona kausa izcīņā zolītē.

Olaines triatlonistēm sudraba 
medaļas Daugavpilī

4. jūnijā Daugavpilī norisinājās Latvijas 
čempionāts triatlonā supersprintā. 
Peldēšanas distance bija paredzēta 
Stropu ezerā, bet, tā kā ūdens bija  
auksts – tikai 13,5 grādi –, tika nolemts, 
ka bērniem līdz 14 gadu vecumam 
pirmais posms jeb peldēšana tiks 
samainīta ar skrējienu.

Divas medaļas mājās pārveda māsas 
Gubinas. 8–9 gadus jauno meiteņu 
grupā 2. vietu izcīnīja Jekaterina Gubina. 
Viņa nopeldēja/noskrēja 50 metrus,  
1,5 kilometrus nobrauca ar velosipēdu 
un tad skrēja 400 metru sprintu. 2. vietu 
izcīnīja arī Jekaterinas māsa Darja Gubina 
12–13 gadus jauno meiteņu grupā. Viņai 
bija jānopeld/jānoskrien 100 metri, trīs 
kilometri jānobrauc ar velosipēdu un  
800 metri jānoskrien.

Olaines novusa komandai trešā vieta 
Babītē dubultspēlēs

4. jūnijā Babītē tika aizvadītas atklātās 
sacensības novusa dubultspēlē “Vasaras 
kauss”, kurās Olaines komanda izcīnīja 
trešo vietu. 

Sports



14  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Pasākumi un sabiedrība

11. jūnijā biznesa centrā “Rāmava” notika 
pirmais vasaras ievadfestivāls – jauns 
un aizraujošs pasākums pieaugušajiem, 
jauniešiem, ģimenēm ar bērniem. 
Pasākumā bija iespēja pavadīt lielisku 
dienu svaigā gaisā, uzzināt par tūrisma 
iespējām Latvijā, izvēlēties atpūtai un 
dārzam visu nepieciešamo, apmeklēt 
mājražotāju tirdziņu un daudz ko citu. 
Tūrisma informācijas centri, atpūtas 
vietas un pakalpojumu sniedzēji no 
visas Latvijas informēja par ceļošanas, 
tūrisma un dažādām aktīvās atpūtas un 
ekskursiju iespējām. Olaines novadu 
pārstāvēja Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs, stāstot par aktīvās atpūtas, 
brīvā laika un tūrisma iespējām Olaines 
novadā “Exit Rīga” ietvaros.
“Exit Rīga” ir tūrisma reģiona zīmols, 
kas apvieno septiņus tuvējos Pierīgas 
novadus, piedāvājot plašas tūrisma un 
izklaides iespējas 50 kilometru rādiusā 
ap galvaspilsētu.  

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem 

ir uzsācis projektu “Nepaliec malā”. 
Projekta mērķis ir veicināt Olaines 
novada dažādu paaudžu integrāciju, 
rezultātā brīvprātīgie jaunieši kopā ar 
Olaines Sociālā aprūpes centra klientiem 
visas vasaras garumā īstenos dažādas 
aktivitātes.
Olaines Sociālajā aprūpes centrā 
dzīvojošie seniori ir šī projekta 
galvenā mērķauditorija. Viņiem ir 
apgrūtinātas kustību iespējas, kas 
bieži neļauj iesaistīties dažādās 
aktivitātēs, tāpēc muzejs vēlas nākt 

pretī šai sabiedrības grupai un piedāvāt 
interesantu un speciāli piemērotu 
brīvā laika pavadīšanas veidu, kas 
ļaus pilnvērtīgi izbaudīt piedāvātās 
aktivitātes – lielformāta spēles un galda 
spēles kopā ar muzejpedagoģiskajām 
programmām, kuras parasti tiek 
īstenotas muzejā klātienē. Vienu reizi 
mēnesī četru mēnešu garumā muzejs 
rīkos muzejpedagoģisko nodarbību ciklu 
un spēļu pēcpusdienas.
Pirmā tikšanās reize jau noritēja maija 
beigās; ja neskaita centra iemītnieku 
radiniekus, tā bija pirmā reize, kad centra 
iemītnieki tikās “ar apkārtējo pasauli” 

pēc ilgstošas Covid-19 izraisītas izolācijas. 
Tikšanās laikā muzeja darbinieki 
prezentēja aprūpes centra klientiem 
pamatinformāciju par to, kā darbojas 
muzejs, kādi ir muzeja darbinieku darba 
pienākumi, kā muzejā nonāk priekšmeti 
un kā tie kļūst par muzeja eksponātiem. 
Senioriem bija iespēja pašiem veikt 
“arheoloģiskos izrakumus” un izveidot 
muzeja priekšmeta kartīti ar stāstu. 
Jauniešiem piepalīdzot, seniori spēlēja 
spēles. Īpaši spraiga sacensība izvērtās, 
metot mērķī lidojošos šķīvīšus. Bet, liekot 
kopā atmiņas spēli, kurā attēlos redzami 
priekšmeti no muzeja, seniori atpazina 

Pasākumi Olaines novadā jūlijā un augustā

sev pazīstamus priekšmetus, kuri izsauca 
daudz atmiņu stāstu. 
20. jūnijā seniori kopā ar jauniešiem 
apmeklēs Pirmā pasaules kara vēstures 
izziņas maršrutu. Lai gan aprūpes centrs 
un maršruts atrodas netālu viens no 
otras, daudzi no centra iemītniekiem 
nezināja par maršruta eksistenci. 
Kopīgas pastaigas laikā seniorus sagaida 
izzinoša ekskursija, un, ievadot vasaras 
saulgriežus, kopā ar jauniešiem tiks pīti 
vainagi. 
Jūlijā seniori iesaistīsies ķīmijas 
eksperimentos, kuros izmantosim vielas, 
kas atrodamas gandrīz katrā virtuvē, tiks 
prezentēts stāsts par Olaini kā ķīmiķu 
pilsētu. Jaunieši un seniori salīdzinās, 
kāda Olaine bija agrāk, kā tā attīstījās un 
kāda tā ir tagad.
Augustā visi kopā atkal dosimies 
dabā, kur iemūžināsim vasaras sajūtas 
mazā atmiņu dekoriņā – veidosim 
nospiedumus smiltīs un atliesim tos 
ģipsī. Tie garos rudens un ziemas 
mēnešos atgādinās par saulaino vasaru 
un dos prieku gaidīt nākamo pavasari. 

Biznesa centrā “Rāmava” 
ievadīta vasara

Olaines Vēstures un mākslas muzeja projekts “Nepaliec malā”

Olaines Kultūras centrs
Datums Laiks Pasākums Norises vieta
Jūlijs

02.07. 18.00 Eksotisko deju kolektīvu festivāls “Olaines ritmi” Olaines Mežaparka estrāde (sliktu laikapstākļu 
gadījumā – Olaines Kultūras nams)

08.07. 19.00 Mežezera mūzikas koncerts. Elza Rozentāle un grupa Mežezers
08.07. 22.30 Brīvdabas kino. Filma “Uzticības persona” Olaines Mežaparka estrāde

08.07. 19.00 Elza Rozentāle un etnodžeza trio  
koncertprogrammā “Laimīgā zeme” Mežezers

09.07. 18.00 Izrāde bērniem un vecākiem “Nebeidz brīnīties” Olaines Mežaparka estrāde

16.07. 20.00 Koncertballe “Vasaras viducī”.  
Spēlē grupa “Opus pro”, solists Jānis Drēģeris Olaines Mežaparka estrāde

29.07. 19.00 Mežezera mūzikas koncerts Mežezers

29.07. 19.00 Aivars Hermanis un Laimis Rācenājs  
koncertprogrammā “Vienmēr zaļi” Mežezers

Augusts

02.–05.08. 10.00–14.00 Radošās darbnīcas “Mans vasaras stāsts”
bērniem vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem Jaunolaines Kultūras nams

12.08. 22.00 Brīvdabas kino. Filma “Īsumā par svarīgo” Olaines Mežaparka estrāde

13.08. 13.00 “Jāņupes varavīksne”. Dažādas aktivitātes, radošās darbnīcas un 
aktieru ansambļa “Ilga” koncerts Jāņupe

19.08. 19.00 Mežezera mūzikas koncerts ar Goran Gora un grupas “Sigma” dalību Mežezers
20.08. 14.00 Līnijdeju kolektīvu festivāls “Country diena Olainē” Olaines Mežaparka estrāde
21.08. 11.00 Brīvdabas spēle “Meža lāde” ģimenēm un draugu kompānijām Jaunolaines stadions
27.08. Olaines novada Jauniešu diena Olaines Mežaparka estrāde

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

Jūlijs

04.–15.07. 10.00–14.00
Arheoloģiskie izrakumi  
Pirmā pasaules kara vēstures 
izziņas maršrutā

Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršruts

Mērķauditorija: jaunieši vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni 22057669

05.07.–13.08. Svetlanas Širokajas gleznu 
izstāde “Kad mežs un jūra šalc”

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena

16.07. 11.00–14.00 Veloekskursija  
pa Olaines novadu II Olaines novads Iepriekšēja pieteikšanās

pa tālruni 22057669

26.07. 13.00 Projekts “Nepaliec malā” Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs

Augusts

02.–05.08. 11.00–13.00 Radošas nodarbības bērniem Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs

Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālruni 20172030

14.08. 11.00–14.00 Ekskursija uz Uzvaras Līdumu Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 22057669

19.08. Projekts “Nepaliec malā” Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs

20.08. Akcija “Mājas kafejnīcu dienas” Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršruts

20.08.–20.09. Darjas Saveļjevas gleznu izstāde Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena
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Tālākais ceļš mūs aizveda uz Inciemu, kur, 
saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu, 
Krimuldas novada pašvaldība Inciema 
torņa ēkas telpās izveidojusi digitālo 
ekspozīciju par rakstnieku Anšlavu 
Eglīti un nelielu lasītavu, kurā apkopota 
ar Eglīša dzimtu un apkārtni saistītā 
daiļliteratūra. Anšlava Eglīša ģimenes 
gaitas šajā vietā nu jau vairākus gadus 
pēta latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Māra Ozola. Viņa arī bija mūsu 
interesantās ekskursijas vadītāja.  

Savus skaistākos jaunības gadus Anšlavs 
Eglītis pavadījis Inciemā. Pie muižas tika 
izveidots parks, kur tagad ir skaista koku 
aleja, bet parka teritorijā 2006. gadā 
uzstādīts Anšlava Eglīša piemineklis 
(autore Gaida Grundberga) kā veltījums 
viņa simtgadei.

Pēdējais apskates objekts – Krimuldas 
Evanģēliski luteriskā baznīca. Baznīca 
celta 1206. gadā un ir vecākā baznīca 
Latvijā, kura darbojas un ir atvērta 
visu diennakti. Laika gaitā vairākkārt 
postīta un atjaunota. Līdz mūsdienām 
saglabājies 1895. gadā iesvētītais 
baznīcas zvans. Krimuldas baznīcas 
apkārtne senāk dēvēta par lībiešu 
valdnieka Kaupo novadu – Kubesele. 
1204. gadā Gaujas lībiešu valdnieks 
Kaupo atgriezās no Romas ar pāvesta 
Innocenta III dāvanu – 100 zelta 
monētām. 1206. gadā pēc miera 
noslēgšanas ar lībiešiem Kaupo dzimtajā 
Kubeseles ciemā priesteris Alobrands 
uzcēla baznīcu. Ar vēstures liecībām 
īpaši bagātā teritorija ietilpst Gaujas 
Nacionālā parka kultūrvēsturiskajā zonā. 
Apmeklējām baznīcu, ceļinieku namiņu, 
Kaupo kapu uzkalniņu, apskatījām 
mācītāja māju un tuvāko baznīcas 
apkārtni. 
Brauciens izdevās ļoti interesants un 
iespaidiem bagāts. Paldies ekskursiju 
vadītājām par interesantajiem 
stāstījumiem!  

Ārija Spuņģe, 
Olaines novada senioru biedrības 
“Liepas” valdes priekšsēdētāja

Pasākumi un sabiedrība

Pasākumu plāns, vieta un laiki var mainīties. Aicinām sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnēs www.olaine.lv, www.olaineskultura.lv, 
www.olainesmuzejs.lv, www.olainessports.lv, iestāžu “Facebook” kontos, kā arī informācijas stendos. 

Laiks siltās rokās pasauli nes,
Laiks savā elpā pasauli silda.
(Imants Ziedonis)

Olaines novada senioru biedrība 
“Liepas” 3. jūnijā organizēja 

izglītojošu braucienu uz Krimuldas 
pagastu. Pirmais pieturas punkts bija 
Murjāņi. Apmeklējām Imanta Ziedoņa 
vasarnīcu, kurā 2015. gadā tika atklāts 
fonda “Viegli” dibinātais Imanta 
Ziedoņa muzejs. Imanta Ziedoņa 
muzeja vasarnīca saglabāta tāda, kā to 
savulaik iekārtojis pats dzejnieks kopā 
ar dzīvesbiedri Ausmu Ziedoni-Kantāni. 
Muzejs iemieso Imanta Ziedoņa paustās 
idejas un attīsta viņam tuvās vērtības: 
jaunrades prieku, sevis apzināšanos un 
izzināšanu, latviskuma izkopšanu.
Ekskursiju ļoti interesanti vadīja bijusī 
olainiete Žaneta Jaunzeme-Grende. 
Uzzinājām, ka muzeja darbības 
pamatprincips ir dzejnieka Imanta 
Ziedoņa vēlēšanās – muzejs kā mūzu 
māja, kur cilvēki nāk pavadīt laiku 
attīstībā, jēgpilnās sarunās un jaunradot.

Jau trešo reizi Olainē norisinājās Starptautiskais senioru deju kolektīvu festivāls – 
koncerts “Visa dzīve man viens ceļojums!”. Sakām lielu paldies visiem kolektīviem 

no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un īpaši mūsu Jaunolaines Kultūras nama Eiropas 
deju senioru kolektīvam “Veldze” un tā vadītājai Regīnai Grebežniecei par ieguldīto 
darbu, organizējot šo vērienīgo festivālu! 

Olaines Sporta centrs
Datums Pasākuma nosaukums Vieta
Jūlijs
16.07. Volejbola čempionāta 2. posms Stadions pie 2. vidusskolas

16.07. Nakts skrējiens Olaines Mežaparks

23.–24.07. Ūdenstūrisma sacensības “Kaķu mači” Kuldīga

26.07., 02.08., 09.08., 16.08. “Bērni uz riteņiem” Stadions pie 2. vidusskolas

Augusts
20.08. Volejbola čempionāta 3. posms Stadions pie 2. vidusskolas

27.08. Jauniešu diena Olaines Mežaparks

Citi pasākumi

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Organizē

Jūlijs

05.07. 11.00 Darbnīca dzīvespriekam Jaunolaines  
Kultūras nams Biedrība “Jaunolaines attīstībai”

15.07.

Izglītojošs brauciens: Cesvaines pils, 
akmeņu parks, Martuževas dzimtās 
mājas Lubānas pusē un ciemošanās pie 
Barkavas koku vilnas meistara

Olaines novada senioru biedrība 
“Liepas”

19.07. 11.00 Darbnīca dzīvespriekam Jaunolaines Kultūras 
nams Biedrība “Jaunolaines attīstībai”

24.07. 14.00 Pārgājiens ģimenēm “Par aktīvām 
ģimenēm” Jaunolaine Biedrība “Jaunolaines attīstībai”

Augusts

09.08. 10.00–13.00 Asinsdonoru diena Olaines Kultūras nams Valsts asinsdonoru centrs

14.08. 9.00–16.00 Visu suņu izstāde “Olaines kauss 2022” Olaines 2. vidusskolas 
stadions Kinoloģiskais klubs “Argus”

30.08. Laiks tiks 
precizēts

Brauciens uz Latvijas Nacionālo mākslas 
muzeju – “Purvītim 150”. Muzeja 
apmeklējums gida pavadībā

Olaines Pieaugušo izglītības 
centrs. Pieteikties no 8. augusta 
pa tālruni 29192247 

Starptautiskais senioru deju 
kolektīvu festivāls

Senioru biedrība “Liepas” 
organizēja izglītojošu braucienu
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Sirsnīgi sveicam jūnijā
dzimušos novada jubilārus! 

Es, zemi kopjot, kopju sevi. 
Kad zemei slāpst, man arī slāpst. 
Caur viņu sevi dzirdu. 
Zied puķe. Kur tā skaistāk zied: 
Šeit – zemē vai šeit – sirdī?

Vēlam stipru veselību un 
saulainu noskaņojumu!

2022. gada maijā laulību 
noslēguši 4 pāri, zelta kāzas 
atzīmēja 1 ģimene, tāpat 
dimanta kāzas atzīmēja 
1 ģimene.

Sirsnīgi sveicam ģimenes!

2022. gada maijā piedzimuši 
6 puisīši un 10 meitenītes.

Lai daudz mīlestības, 
prieka un veselība jūsmājās!

Miršanas fakts reģistrēts Olaines 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
09.06.2022.

2022. gada maijā mūžībā 
aizgājuši (uzvārds, vārds, 
dzimšanas datums):  

Baldovs Igors – 16.12.1968. 
Ciunele Valentīna – 27.11.1934.
Dainis Juris – 07.05.1941.
Grigorjevs Vladislavs – 20.02.1981.
Ivanova Anna – 23.12.1931. 
Ivanova Ināra – 22.10.1951. 
Jurinova Franusja – 05.05.1945.
Katkova Zinaida – 30.10.1937.
Krieva Emīlija – 04.09.1934.
Kvitka Aina – 11.07.1953.
Ķelle Edīte – 26.04.1931.
Meirāne Marija – 05.08.1926.
Mihailova Svetlana – 12.02.1949.
Picilēviča Františka – 30.11.1930.
Talantovs Aleksandrs – 07.09.1978.
Upenika Zenta – 30.12.1939.
Vanags Uldis – 19.11.1938. 
Vasjukevičs Iļja – 02.04.1983.
Verpahovska Broņislava – 
23.11.1937.
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, Elizabete Sulamite-Matisone, Olaines Sporta centra fotoarhīvs, 
biedrības “Liepas” fotoarhīvs, Olaines novada pašvaldības fotoarhīvs. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv 
vai zvaniet uz tālr. 27838129.

4. jūnijā Jaunolainē notika 
pirmās 2022. gada sezonas 
starptautiskās sacensības suņu 
skriešanā pēc mākslīgā zaķa 
“Latvijas Kurtu un kursinga 
kluba uzvarētājs 2022”. 
Pasākumu organizēja Latvijas 
Kurtu un kursinga klubs, kas 
darbojas Latvijas Kinoloģijas 
federācijā.
Sacensībās piedalījās dažādas 

suņu šķirnes, kurām ir atļauts 
piedalīties skrējienos pēc 
mākslīgā zaķa, – afgāņu kurti, 
greihaundi, saluki, krievu 
vēja suņi, Rodēzijas ridžbeki, 
basendži –, kopumā vairāk nekā 
60 suņu no dažādām valstīm: 
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, 
Somijas, Zviedrijas, Nīderlandes.
Sacensību vērtējumā 
labākos rezultātus parādīja 

greihaunds no Latvijas, 
iegūstot titulu “Best in Field” 
(“Labākais uz lauka”), savukārt 
katras šķirnes labākie suņi 
saņēma titulu “Kluba uzvarētājs 
2022”.

Latvijas Kurtu un kursinga kluba 
organizētās suņu skriešanas 
sacensības Latvijā aktīvi notiek 
jau kopš 2007. gada vasaras, 
katru gadu tiek organizētas 
vismaz piecas sešas sacensības 
un vairāki treniņi, kuros tiek 
noteikti labākie suņi ne tikai pēc 
ātruma, kādā tie skrien, bet arī 
pēc manevrētspējas, izturības, 
inteliģences.

Liels paldies sacensību 
atbalstītājai – Olaines novada 
domei par sarūpētajām 
jaukajām balvām sacensību 
dalībniekiem un  
uzvarētājiem! 

Jaunolainē norisinājušās 
starptautiskas kursinga sacensības

Olaines Bezvainīgās 
Jaunavas Marijas Romas 
katoļu draudze

Sila kapos: 
2. jūlijā plkst. 9.30

Pēterniekos  
(Bērzkalnu kapos):  
3. jūlijā plkst. 15.00 
Sv. Mise Pēternieku 
baznīcā, pēc Sv. Mises 
procesija uz kapsētu, 
plkst. 16.00 lūgšana par 
mirušajiem

Baložu kapos  
(Kalna–Baložu kapos): 
9. jūlijā plkst. 14.00

Jaunolainē  
(Olaines kapos): 
16. jūlijā plkst. 14.00

Kapusvētki 
Olaines novadā
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