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Olaines novada pašvaldības 
informatīvs bezmaksas izdevums
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Iedzīvotāju forumi  
6. jūlijā – piedalies 

Olaines novada attīstības 
plānošanā!

Lai maģiskais vasaras saulgriežu laiks sniedz 
mums spēku un enerģiju! Lai domas un 

darbi tikpat gaiši kā jāņugunis!

Olaines novadā kopumā reģistrēti 12 240 balsstiesīgie, no kuriem 
vēlēt devās 3717 jeb 30,37% iedzīvotāju. Centrālās vēlēšanu 

komisijas apstiprinātie vēlēšanu rezultāti liecina, ka pašvaldību 
vēlēšanās 2021. gada 5. jūnijā Olaines novada domē ievēlētās 
partijas ir:

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija – 55,59%  
(deviņas deputātu vietas);
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija – 10,69%  
(divas deputātu vietas);
“Latvijas attīstībai” – 9,15% (viena deputāta vieta);
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un  
Brīvībai/LNNK” – 7,81% (viena deputāta vieta);
“Sadarbība” – 6,57% (viena deputāta vieta);
“Latvijas Krievu savienība” – 5,65% (viena deputāta vieta).

“Zaļo un zemnieku savienība”, par kuru nobalsojuši 122 vēlētāji 
(mazāk par 5% no nobalsojušo skaita), domē neiekļuva.

No Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas ievēlēti:  
Andris Bergs, Līga Gulbe, Ināra Brence, Inta Purviņa, Jānis 
Kuzmins, Kristaps Kauliņš, Jānis Precinieks, Armands Znotiņš, 
Deniss Ļebedevs. No “Saskaņas” sociāldemokrātiskās partijas 
ievēlēti Aleksandrs Čmiļs un Oļegs Novodvorskis. No “Latvijas 
Krievu savienības” – Andris Vurčs. No Nacionālās apvienības 
“Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – Māris Vanags. No 
politiskās partijas “Latvijas attīstībai” – Aleksandrs Geržatovičs. 
No politiskās partijas “Sadarbība” – Andrejs Artjomovs.

Paldies iedzīvotājiem par piedalīšanos vēlēšanās un apsveicam 
partijas un ievēlētos deputātus! Jaunievēlēto domes deputātu 
pirmā domes sēde notiks 1. jūlijā. Novēlam veiksmīgu gaidāmo 
darba cēlienu! Vairāk informācijas – https://pv2021.cvk.lv/pub/
olaines-novads/velesanu-rezultati. 

2021. gada 5. jūnija pašvaldību 
vēlēšanu rezultāti Olaines novadā

Administratīvi teritoriālā reforma
Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums, 
kas spēkā stājies 2020. gada 
23. jūnijā, nosaka, ka Latvijā 
pēc 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanām būs 43 pašvaldības 
līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību 
vietā. 
Likums noteic administratīvo 
teritoriju un novadu 
teritoriālā iedalījuma vienību 
izveidošanas, uzskaites, robežu 
grozīšanas un administratīvā 
centra noteikšanas nosacījumus 
un kārtību, kā arī apdzīvoto 
vietu statusa noteikšanas, to 
uzskaites kārtību un institūciju 
kompetenci šajos jautājumos. 
Latvijas Republiku iedala 
valstspilsētu pašvaldību 
teritorijās un novadu 
pašvaldību teritorijās. Novada 
teritorijas iedala pilsētās un 
pagastos.
Olaines novads ir viens no 15 
Latvijas pašvaldībām, kuras 
neskar apvienošanās. Vienīgā 
izmaiņa Olaines novadam 
administratīvi teritoriālās 

reformas ietvaros ir saistīta ar 
to, ka Olaines novadam tiek 
pievienota meža teritorija 
1018,54 ha platībā (kadastra 
apzīmējums 8070 015 0034), 
kura līdz šim atradās Ķekavas 
novada administratīvajā 

teritorijā. Rezultātā Olaines 
novads iegūs ģeogrāfiski 
vienotu teritoriju. 
Pašvaldības, kuras neskar 
apvienošanās
Valstspilsētas: Rīga, Daugavpils, 
Jelgava, Jūrmala, Liepāja, 

Rēzekne, Ventspils. 
Novadi: Alūksnes novads, 
Gulbenes novads, Līvānu 
novads, Olaines novads, 
Salaspils novads, Valkas novads, 
Ventspils novads, Varakļānu 
novads. 

Olaines novads

Priecīgus svētkus!
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Grantu programmā “(ie)dvesma” 
šogad jaunajiem uzņēmējiem būs 

pieejami 80 000 eiro

RTU Olaines Tehnoloģiju  
koledža – esi ar mums uz RTU!

Uzņēmējdarbība, izglītība, plānošana

Iedzīvotāju forumi 6. jūlijā –  
iespēja piedalīties Olaines 

novada attīstības plānošanā

Olaines novada pašvaldība turpina 
darbu pie Olaines novada attīstības 

programmas 2022.–2028. gadam izstrā-
des. Esam pateicīgi iedzīvotājiem par ak-
tīvu iesaisti attīstības programmas izstrā-
dē, piedaloties pašvaldības organizētajā 
aptaujā no 16. marta līdz 15. aprīlim. Ar 
aptaujas rezultātiem var iepazīties paš-
valdības tīmekļvietnē www.olaine.lv. 
Šobrīd aicinām iedzīvotājus piedalīties 
pašvaldības organizētajos iedzīvotāju fo-
rumos, kuri notiks 6. jūlijā. Dalība iedzīvo-
tāju forumā ir iespēja paust savu viedokli 
par savas dzīvesvietas attīstību, sniegt 
priekšlikumus par nepieciešamajiem 
pilnveidojumiem, iepazīties, diskutēt, ģe-
nerēt idejas, virzīt pārmaiņas kopradē ar 
citiem novada iedzīvotājiem.
Iedzīvotāju forumi notiks 6. jūlijā 
plkst. 10.00 un 18.00 tiešsaistes plat-

formā “Zoom” (plānotais ilgums – di-
vas stundas). Ņemot vērā, ka dalībnieku 
skaits tiešsaistes formātā ir ierobežots, 
vienam dalībniekam iespējams piedalī-
ties tikai vienā forumā. Vēršam uzmanību, 
ka saturs un diskutējamie jautājumi abos 
forumos būs identiski. Ja interesentu 
skaits pārsniegs plānoto dalībnieku skai-
tu, tiem, kuri būs izrādījuši interesi līdz-
darboties, tiks nodrošinātas alternatīvas 
iespējas paust savu viedokli un idejas.
Lai piedalītos iedzīvotāju forumā, ne-
pieciešams iepriekš (ne vēlāk kā līdz  
5. jūlijam) pieteikt savu dalību, elektro-
niski aizpildot pieteikuma anketu pašval-
dības tīmekļvietnē www.olaine.lv, izvēlo-
ties ērtāko norises laiku. 

Piedalies! 
Veidosim Olaines novadu kopā! 

Iedzīvotāju un uzņēmēju 
aptaujas rezultāti

Pieteikums dalībai iedzīvotāju
forumā 6. jūlijā

10. septembrī sāksies projektu pieņem-
šana grantu programmai “(ie)dvesma”, ko 
īsteno “SEB banka” kopā ar Jūrmalas pil-
sētu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ogres, 
Siguldas un Stopiņu novadu. Programma 
norisināsies jau piekto reizi, un tās mērķis 
ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Pie-
rīgā. Finansējuma saņemšanai varēs pie-
teikties gan jau strādājoši uzņēmumi, gan 
vēl neīstenotu biznesa ideju autori, un 
kopējais pieejamo grantu apmērs šogad 
ir 80 000 eiro.
Maksimālā naudas summa vienam gran-
tam ir 10 000 eiro, un uz to varēs preten-
dēt gan privātpersonas, kas plāno uzsākt 
savu biznesu, gan arī jau esoši uzņēmumi, 
kas veic vai plāno veikt saimniecisko dar-
bību kādā no sešām grantu programmā 
iesaistītajām pašvaldībām un dibināti 
pirms ne vairāk kā trim gadiem. Granta 
līdzekļus varēs izmantot saimnieciskiem 
mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī 
jauna uzņēmuma izveidei.
Projektu pieņemšana sāksies 10. septem-

brī un ilgs līdz 30. septembrim. Saņemto 
pieteikumu atlase notiks trīs kārtās, iz-
vērtējot gan to atbilstību programmas 
kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas 
potenciālu, kā arī dalībnieku prezentā-
cijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem. 
Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komi-
sija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības 
profesionāļi un pašvaldību pārstāvji. Re-
zultātu paziņošana un uzvarētāju apbal-
vošana notiks novembrī. Pirms projektu 
iesniegšanas notiks arī informatīvs tieš-
saistes seminārs, lai palīdzētu jaunajiem 
uzņēmējiem labāk sagatavoties dalībai 
grantu programmā. 

Plašāka informācija par grantu program-
mu un tajā atbalstītajiem projektiem būs 
pieejama www.seb.lv/iedvesma (drīzumā 
tiks aktualizēta). Konsultācijas par pie-
teikšanos grantu programmai un prog-
rammas nosacījumiem var saņemt Olai-
nes novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrā, rakstot uz onuac@olaine.lv. 

Vai esi jau izvēlējies savu nākotnes profesiju? Aicinām Tevi studēt vai 
mācīties pie mums, RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā, un apgūt nozīmīgas un 

darba tirgū pieprasītas profesijas! Tavas karjeras sākums – RTU Olaines Tehnoloģiju 
koledžā Olainē, Zeiferta ielā 2! Šogad uzņemsim studentus šādās 1. līmeņa 
profesionālajās studiju programmās (pēc 12. klases):

Ar uzņemšanas noteikumiem vari iepazīties mūsu tīmekļvietnē: 
https://otk.rtu.lv/uznemsana-koledza/.
Uzņemšana 1. līmeņa profesionālajās studiju programmās no 28. jūnija.
Tālrunis 26117783, e-pasts koledza@otk.lv vai studijudala@otk.lv.

Profesionālajā vidusskolā (pēc 9. klases) uzņemšana šogad notiks šādās 
profesionālās vidējās izglītības programmās:

Studējot vai mācoties RTU Olaines 
Tehnoloģiju koledžā, Tev būs iespēja:

•	 iegūt	izglītību,	darbojoties	11	jaunās,	
modernās laboratorijās, darbnīcās;

•	 doties	praksē	Latvijas	vadošajos	
nozares uzņēmumos, piemēram,  
AS “Olainfarm”, AS “Grindeks”, AS 
“Latvijas balzams”, SIA “Latvijas piens”, 
SIA “Kiwi Cosmetics”, AS “Latvijas 
finieris”, SIA “Nordic Plast”, SIA  
“Dinair Filton”, AS “Rīgas piena 
kombināts” u. c.;

•	 doties	pieredzes	apmaiņas,	prakses	
braucienos uz ārzemēm “Erasmus+” 
projektu ietvaros;

•	 izmantot	projektu	“Latvijas	skolas	
soma”, “Pumpurs”, “Darba vidē 
balstītas mācības – mācību prakses” 
piedāvājumu;

•	 saņemt	stipendiju;

•	 dzīvot	dienesta	viesnīcā,	kura	atrodas	
ērtā un izdevīgā vietā;

•	 darboties	studentu	pašpārvaldē,	
audzēkņu pašpārvaldē;

•	 dziedāt	ansamblī	“Skandijs”;
•	 izmantot	skolas	sporta	zāli	un	

trenažieru zāli savas veselības un 
fiziskās formas uzlabošanai;

•	 turpināt	studijas	kādā	no	
universitātēm vai augstskolām.

Esi ar dabaszinībām uz Tu! 
Esi viens no veiksmīgajiem!
Uzzini par mums un mūsu absolventu 
veiksmes stāstiem vairāk “Facebook” 
lapā! 
Facebook: @education.otk 
Instagram: @olaineskoledza 
Tālrunis: 25623747
E-pasts: olaineskoledza@otk.lv 
https://otk.rtu.lv

RTU

Studiju programma Iegūstamā kvalifikācija
Īstenošanas 

ilgums gados

Biotehnoloģija Biotehnologs 2,5

Vides aizsardzības tehnoloģija Vides tehnologs
2,5

Pārtikas produktu kvalitātes 
kontrole

Pārtikas kvalitātes
speciālists 2

Profesionālās vidējās 
izglītības programmas

Iegūstamā kvalifikācija
Īstenošanas 

ilgums gados

Ķīmijas tehnoloģijas

Biotehnoloģisko procesu tehniķis
Analītiskās ķīmijas tehniķis

Parfimērijas un kosmētikas procesu 
tehniķis

4

Inženiermehānika Rūpniecisko iekārtu mehāniķis 4

Pārtikas produktu 
kvalitātes kontrole

Pārtikas kvalitātes kontrolieris 4

Kas nepieciešams, lai iestātos profesionālajā vidusskolā, lasi mūsu tīmekļvietnē: 
https://otk.rtu.lv/uznemsana-vidusskola/.
Uzņemšana profesionālajā vidusskolā no 14. jūnija. 
Tālrunis 26117749, e-pasts macibudala@otk.lv.
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Aktuāli

AS “Olaines ūdens un siltums” 
sadarbībā ar labdarības 

organizāciju “Dari labu” Olainē 
novietojusi vēl vienu konteineru, 
kurā iedzīvotāji var ziedot labdarībai 
paredzētus tekstila izstrādājumus – 
apģērbu, gultasveļu, apavus u. tml. 
Trešais labdarībai paredzētais koši 
sarkanais konteiners novietots laukumā 
pie atkritumu konteineriem blakus 
Strazdu ielai. 

Ikviens, kas vēlas konteinerā ievietot 
savu ziedojumu un tādējādi palīdzēt 
līdzcilvēkiem, ir aicināts doties uz 
kādu no šobrīd novadā pieejamajiem 
konteineriem. AS “Olaines ūdens un 
siltums” aicina ikvienu būt ne tikai sociāli 
atbildīgam, bet arī ar cieņu izturēties 

pret līdzcilvēkiem, pie kuriem nonāks 
ziedotās lietas, – lūgums konteinerā 
ievietot lietošanai derīgas un tīras 
mantas. Katram no mums ir lietas, 
kas vairs nav noderīgas, bet tiem, kuri 
nonākuši krīzes situācijā, šī palīdzība 
varētu būt ļoti nozīmīga. Ziedojumu 
lūdzam iepakot maisā.
Konteineri labdarības ziedojumiem 
Olaines novadā:
•	 Jaunolainē pie Meža ielas sadzīves 

atkritumu laukuma;
•	 Olainē: pretī mājai Zemgales ielā 41; 

Kūdras ielā 23b;  
daudzdzīvokļu māju pagalmā blakus 
Strazdu ielai.

Atgādinām, ka priekšlikums par 
konteineru labdarības ziedojumiem 
novietošanu Olaines novadā nāca no 
biedrības “Jaunolaines attīstībai”, bet 
īstenoja to AS “Olaines ūdens un siltums” 
sadarbībā ar labdarības organizāciju 
“Dari labu“. 

Ineta Valdmane, 
AS “Olaines ūdens un siltums“ 
sabiedrisko attiecību speciāliste

AS “Olaines ūdens un siltums” informē, ka uzņēmuma rēķinus no 29. jūnija 
nevarēs apmaksāt AS “Industra Bank” klientu apkalpošanas centrā Olainē, 

Zemgales ielā 37, jo centrs tiks slēgts. Pēdējā AS “Industra Bank” klientu apkalpošanas 
centra darba diena būs 28. jūnijā līdz plkst. 17.00.
Atgādinām, ka klienti par komunālajiem pakalpojumiem norēķināties var:
•	 jebkurā	“Maxima”	veikalā	visā	Latvijā	(komisijas	maksa	0,50	eiro),	 

uzrādot AS “Olaines ūdens un siltums” rēķinu ar svītru kodu;
•	 izmantojot	attālināto	norēķinu	iespējas.

AS “Olaines ūdens un siltums” aicina klientus atteikties no papīra rēķina un pieteikties 
rēķinu saņemšanai savā e-pastā! E-rēķins ir AS “Olaines ūdens un siltums” bezmaksas 
pakalpojums ikmēneša rēķinu saņemšanai pa e-pastu. E-rēķins ir analogs rēķinam, 
kas tiek saņemts katru mēnesi pastkastītē. E-rēķinu var apskatīt, izdrukāt un lietot kā 
dokumentu papīra formā, kā arī saglabāt to elektroniski failu arhīvā.
Vairāk informācijas www.ous.lv. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS “Olaines 
ūdens un siltums” zemākus siltumenerģijas tarifus no 2021. gada 1. jūlija. Olainē 

tarifs būs par 0,2% zemāks – 41,69 EUR/MWh (bez PVN).
AS “Olaines ūdens un siltums” pašas noteikto siltumenerģijas tarifu aprēķinu 
iesniedza SPRK 2021. gada 18. maijā. SPRK izvērtēja iesniegtos siltumenerģijas tarifus 
un to pamatojumu, secinot, ka tie atbilst metodikai un ir pamatoti.
SPRK 2020. gadā ir piešķīrusi AS “Olaines ūdens un siltums” atļauju pašai noteikt 
siltumenerģijas tarifus iepirktās siltumenerģijas un kurināmā cenu izmaiņu gadījumā. 
Tas nozīmē: ja iepirktās siltumenerģijas cena un/vai kurināmā cena nākotnē būs 
zemāka par to, kas iekļauta tarifā, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu. 
Jaunās tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes sadales tarifu izmaiņām.
Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties dabasgāzes sadales tarifu izmaiņām un 
iepirktās siltumenerģijas cenas kritumam. 

Olainē novietots trešais konteiners 
labdarības ziedojumiem

Uzņēmuma “Olaines ūdens un 
siltums” rēķinus no 29. jūnija nevarēs 

apmaksāt bankā “Industra Bank”

Regulators apstiprinājis zemāku 
siltumenerģijas tarifu Olainē

Olaines novada pašvaldības rīkotas

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

1.  dārzkopības sabiedrībā “Celtnieks” Nr. 163, Stīpnieki, Olaines pagasts, 
Olaines novads (adrese: Arhitektu iela 14, Stīpnieki, Olaines pagasts, 
Olaines novads), kadastra apzīmējums 80800180741, 0,0641 ha platībā. 
Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. 
Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 2300,00 eiro. Atsavināšanas 
solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) –  
230,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.  
Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada  
12. jūlija plkst. 13.00 līdz 2021. gada 11. augustam plkst. 13.00;

2.  dārzkopības sabiedrībā “Puriņi” Nr. 3103, Jāņupe, Olaines pagasts, 
Olaines novads, kadastra apzīmējums 80800220439, 0,0500 ha platībā 
(kadastra numurs 80800220439). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro 
(100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) –  
2000,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas 
nodrošinājums (drošības nauda) – 200,00 eiro. Samaksas kārtība –  
viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole notiks elektronisko izsoļu 
vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 12. jūlija plkst. 13.00 līdz 2021. gada 
11. augustam plkst. 13.00.

Ar visiem izsoles noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines novada 
pašvaldības tīmekļvietnē un “Facebook” kontā, kā arī elektronisko izsoļu 
vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Apbūves tiesību (mutiska) izsole par nekustamā īpašuma “Jaunolaines 
daudzdzīvokļu mājas” Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, 
neapbūvēta zemesgabala (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  
8080 008 0413) daļu 0,0370 ha platībā apbūvi. Apbūves tiesību mērķis –  
vispārējā tipa aptiekas ēka un veselības aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšana (komercdarbība), ieguldot nomnieka finanšu līdzekļus. 
Izsoles sākuma apbūves tiesību maksa – 85,00 eiro mēnesī (bez PVN). 
Izsoles solis – 10,00 eiro. Apbūves tiesību līguma termiņš – 20 gadi. Pieteikums 
apbūves tiesību izsolei un noteikumos norādītie dokumenti jāiesniedz līdz 
2021. gada 8. jūlijam plkst. 12.00. Izsole notiks 2021. gada 12. jūlijā  
plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldībā – Zemgales ielā 33, Olainē,  
Olaines novadā, 2. stāvā, zālē. Reģistrācijas maksa – 30,00 eiro.

Ar izsoles noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.olaine.lv/lv/pasvaldiba/izsoles.

Saskaņā ar maijā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm ir droši peldēties 
visās Olaines novada neoficiālajās peldvietās, kurās tiek veikta ūdens kvalitātes 
uzraudzība peldsezonā (t. i., Līdumu karjerā, Jāņupes karjerā, Mežezerā, 
ūdenskrātuvē pie “Naftas bāzes” (pie autoceļa Tīraine–Jaunolaine, 16. km), 
karjerā “Zirgu sils”). Ūdens kvalitātes rādītāji liecina, ka peldūdens ir peldētāju 
veselībai drošs. 
Peldvietu ūdens analīzes pēc Olaines novada pašvaldības pasūtījuma veic 
pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”.
Peldsezonas garumā tiks veiktas atkārtotas peldvietu ūdens analīzes, 
tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai. Visa informācija par oficiālajām un 
neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama 
Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv. 

Laba ziņa atpūtniekiem!
Ūdens kvalitātes rādītāji liecina, 

ka peldūdens ir peldētāju 
veselībai drošs
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1. Kā uzvesties, atpūšoties  
pie ūdens?
Peldēties ieteicams tikai oficiālajās 
peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties 
atļauts”). Ja tuvumā nav šādu peldvietu, 
tad tādās peldvietās, kuru krasts ir 
lēzens, ar cietu pamatu, kurās nav 
lielas straumes un atvari. Bērniem 
var ļaut rotaļāties ar piepūšamiem 
peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bumbas 
u. c.), peldēties tik tālu, cik pieaugušais 
var labi redzēt un nepieciešamības 
gadījumā var ātri piesteigties palīgā. 
Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies 
ūdenī starp krastu un dziļumu. 
Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta 
veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri 
vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem 
obligāti jāvelk glābšanas veste. Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD) atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz 
mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem 
ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas 
dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, 
tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā 
bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots 
dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD 
aicina vecākus apzināties, ka atrašanās 
ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan 
divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma 
ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti 
novēršot uzmanību no bērna, var notikt 
liela nelaime un viņš var iekrist ūdenī.

2. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime,  
un kādos gadījumos jāzvana uz 
tālruni 112?
Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne 
tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un 

nezina, kā pareizi rīkoties un kam zvanīt, 
lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir 
jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, 
kad ir notikusi nelaime, – jāpārrunā 
tas, kuros gadījumos ir jāzvana 
ugunsdzēsējiem glābējiem pa tālruni 112 
un kāda informācija jāsniedz piezvanot, 
kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība 
situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet 
nav pieejams telefons, – tad ir jāmeklē 
tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par 

notikušo. Ir svarīgi, lai bērniem tiktu 
izstāstīts un viņi apzinātos, ka par katru 
nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad 
vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, 
gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, 
ka viņam par nelaimes izraisīšanu 
nedraudēs sods, citādi kritiskā brīdī 
bērns domās nevis par to, kā izglābties 

pašam, bet gan par to, kā izvairīties no 
gaidāmā soda.

3. Kā droši lietot plītis un 
elektroierīces, paliekot mājās bez 
pieaugušo klātbūtnes?
Vasarā noteikti būs arī dienas, kas 
jāpavada mājās bez pieaugušo 
klātbūtnes. Vecākiem atstājot vienatnē 
bērnus, aicinām parūpēties, lai bērniem 
pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz 

plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai 
aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot 
ar draugiem spēlēties, var izcelties 
ugunsgrēks.
Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku 
iemesls ir pārgalvība – ugunsgrēki nereti 
izceļas tieši aiz bērnu nezināšanas vai 
neprasmes veikt saimnieciskos darbus. 

Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi 
darboties ap plīti vai kādu citu sadzīves 
tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā 
ar bērniem to izmēģināt, piemēram, 
gatavot ēdienu un tikai pēc tam ļaut 
bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

4. Kāpēc jāinformē pieaugušais par 
to, kur plāno doties un cik ilgi?
Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mājās 
paliks vieni, tādēļ vecākiem būtu 
jāiemāca bērniem regulāri pavēstīt, kurp 
viņi nolēmuši doties un ar ko kopā, un cik 
ilgu laiku būs prom.
Ikvienam vecākam būtu jābūt spējīgam 
atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas 
un ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais 
bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai 
gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds 
nelaimes gadījums, vecāki varētu 
palīdzēt un informēt par bērna  
atrašanās vietu.

5. Kāpēc nedrīkst atrasties un 
staigāt pa pamestām ēkām un 
būvlaukumiem?
Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, 
aiciniet viņus neizvēlēties pamestas 
jaunceltnes un ēkas kā pastaigu un 
rotaļu vietu. Tas var būt ļoti bīstami, jo 
ir iespējams nokrist no liela augstuma, 
iekrist bedrē ar būvgružiem, tādējādi 
gūstot nopietnas veselības problēmas 
un pat apdraudot savu dzīvību.
VUGD aicina vecākus pārrunāt ar 
bērniem viņu drošības jautājumus, 
lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un 
nestaigātu pa pamestām ēkām. 
VUGD novēl saulainu un drošu vasaru!

Olaines novada pašvaldība 
sadarbībā ar biedrību “Jaunolaines 

attīstībai” ir uzsākusi  nākamo 
Mežezera labiekārtošanas projektu. 
Projektā paredzēta Mežezera dienvidu 
krasta labiekārtošana, kas biedrības 
“Jaunolaines attīstībai” izstrādātajā 
Mežezera attīstības koncepcijā atbilstoši 
iedzīvotāju aptaujas rezultātiem norādīta 
kā pirmais realizējamais projekts 
Mežezera teritorijas labiekārtošanā.
Šobrīd meža ieskautā ezera dienvidu 
daļa ir šaura, lietus laikā slidena, vietām 
pārlieku stāva, kā arī koku saknes tajā 
ir kā šķēršļi. Taču Mežezers ir viegli 
sasniedzams gan vairāku novada 
ciemu (Jaunolaine, Ezītis, Virši) un 
Olaines pilsētas iedzīvotājiem, gan 
novada viesiem. Mežezers ir ainavisks 
un piemērots ģimeniskai atpūtai visos 
gadalaikos. Šī vieta ir īpaša arī ar to, ka 
tajā jau vairākus gadus Olaines Kultūras 
centrs organizē brīvdabas koncertus.
Pastaigu taka (gājēju celiņš) tiks veidots, 
ņemot vērā vides pieejamības vadlīnijas, 
tādējādi sniedzot iespēju to izmantot 
gan jaunajām ģimenēm ar bērniem 
ratiņos, gan senioriem un cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem. Realizējot 
projektu, tiks pielāgots takas reljefs 
un vietām – mainīts tās segums, tiks 
ierīkota laipa virs ūdens, kā arī uzstādīti 
interaktīvi objekti ar informāciju par 
putniem un skaņu elementiem. Tajos 

tiks atskaņotas putnu dziesmas. Šie 
objekti un papildu informācijas stends 
būs būtisks ieguldījums vietējās 
kopienas vides izglītībā. Veicinot vietējās 
kopienas iesaisti takas izveidē, tiks 
organizētas talkas, kultūras un izglītojoši 

pasākumi. Projektu paredzēts realizēt 
12 mēnešu laikā. Projekts uzlabos 
tūrisma un atpūtas iespējas ne tikai 
novada iedzīvotājiem, bet arī tā viesiem, 
saglabās pieejamos dabas resursus, 
nodrošinot to ilgtspējīgu izmantošanu.
Olaines novada pašvaldības projekta 
pieteikums “Mežezera dienvidu krasta 
pastaigu takas izbūve” (projekta 
Nr. 21-04-AL04-A019.2205-000002) 
sagatavots un guvis atbalstu vietējās 
rīcības grupas biedrības “Pierīgas 
partnerība” atklāta projektu iesniegumu 
11. kārtas konkursā Latvijas lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”.

Papildu informācija par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
pieejama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē 
https://ec.europa.eu. Papildu informācija 
par atbalsta saņemšanas nosacījumiem 
pieejama biedrības “Pierīgas partnerība” 
tīmekļvietnē un sociālajos tīklos. 

Atpūtai un drošībai vasarā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina vecākus 
pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību

Tiks labiekārtots Mežezera dienvidu krasts

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Pēdējā laikā vairākkārt izskanēja 
iedzīvotāju sūdzības (gan sociālajos 

tīklos, gan telefoniski) par intensīvu 
un traucējošu smaku naktī un līdz 
rītam Pārolaines apkārtnē. Ir novērots, 
ka sūdzību skaits ir lielāks, iestājoties 
karstam laikam dienas periodā un 
vēsākām bezvēja naktīm.
Kaut arī Pārolaines tuvumā, Jelgavas 
virzienā, ir gan AS “Olainfarm” 
notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas, 
gan AS “Olaines ūdens un siltums” 
komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, iedzīvotāju sūdzības pamatā 
skar AS “Olainfarm” attīrīšanas iekārtu 
netipisku darbību. Smaka tiek raksturota 
kā intensīva, “kodīga” un “ķīmiskas 
izcelsmes”. 
Šajā sakarā Olaines novada pašvaldība 
nosūtīja vēstuli AS “Olainfarm” un Valsts 
vides dienestam.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2014. gada  
25. novembra noteikumos Nr. 724 
“Noteikumi par piesārņojošas darbības 
izraisītu smaku noteikšanas metodēm, 
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku 
izplatīšanos” norādīto, pašvaldība 

aicināja Valsts vides dienestu, vadoties 
pēc noteikumu nosacījumiem un 
izmantojot tā rīcībā esošo aprīkojumu 
smaku identificēšanai, iesaistīties ar 
nekavējošu un operatīvu rīcību – veikt 
smaku intensitātes pārbaudes, smaku 
avota identificēšanu un pārbaudes 
attiecīgajā objektā. Valsts vides dienests 
16. jūnijā apsekoja objektu.
Ņemot vērā, ka Valsts vides dienesta 
inspektora vizītes laikā (16. jūnijā, pa 
dienu) Olaines pilsētā un Pārolainē netika 
konstatēta traucējoša smaka, nebija 
iespējams veikt smakas intensitātes 
mērījumus. Aicinām iedzīvotājus, ja 
atkal parādīsies smaka, nekavējoties 
vērsties Valsts vides dienesta 
Operatīvajā koordinācijas centrā, 
zvanot pa tālruni 26338800 (strādā 
24/7). Aicinām nepaļauties uz to, ka 

to izdarīs kaimiņš, bet pašiem vērsties 
ar sūdzību. Ir svarīgi zvanīt tad, kad ir 
smaka, lai Valsts vides dienests varētu 
operatīvi reaģēt.

Vispārēja informācija: smaka ir 
nepatīkama un traucējoša ar ožu 
uztverama sajūta.
Smakas izcelsme saistāma ar:
•	 tehnogēnām	avārijām	–	degvielas,	

ķīmisku vielu vai gāzes noplūdi;
•	 cilvēku	veiktām	saimnieciskām	

darbībām, pārkāpjot ražošanas vai 
lauksaimniecības un lopkopības 
objektu smaku emisijas ierobežošanai 
noteiktās prasības, kā arī atkritumu 
un notekūdeņu apsaimniekošanas 
darbībām, neievērojot tām izvirzītos 
nosacījumus;

•	 cilvēku	veiktām	saimnieciskām	

darbībām, kas minētas iepriekšējā 
punktā, bet nepārkāpjot smaku 
emisijai noteiktās prasības.

Smakas intensitāte tiek izteikta smakas 
vienībās. Cilvēka deguns spēj sajust 
smaku no vienas smakas vienības  
(1 ouE/m3). Ministru kabineta 2014. gada 
25. novembra noteikumi “Noteikumi par 
piesārņojošas darbības izraisītu smaku 
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, 
kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 
(turpmāk – smaku ierobežošanas 
noteikumi) nosaka, ka smakas intensitāte 
5 ouE/m3 ir mērķlielums, kad smakas 
radītājam jāveic obligāti pasākumi 
smakas ierobežošanai.
Visbiežāk smaku traucējumi ir vasarā, 
kad gaisa temperatūra, gaisa mitrums, 
vēja virziens vai gaisa masu kustība ir 
“labvēlīga” smaku izplatībai. Smaku 
epizodes var būt īslaicīgas, un tās 
nemēdz atkārtoties. Ir arī gadījumi, kad 
smaku epizodes ir periodiskas un var 
būt ilgstošas. Tās iedzīvotājiem rada 
nopietnus apgrūtinājumus un ietekmē 
dzīves kvalitāti. 

Visās vecumgrupās turpinās 
saslimstības samazinājums, 

visos reģionos vienmērīgi samazinās 
jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits. 
Covid-19 infekcijas reproduktivitātes 
koeficents (R) šobrīd ir 0,78 (nedēļu 
iepriekš – 0,85), tas liecina par infekcijas 
slimības izplatības samazināšanos.
Eiropas valstu vidējais kumulatīvais 
saslimstības rādītājs ir 83 (iepriekš – 111),  
Latvijā tas ir gandrīz divas ar pusi reizes 
augstāks. Kopumā Eiropā situācija 
uzlabojas – 17 valstīs situācija ir stabila 
vai vērojams saslimstības samazinājums.
Neraugoties uz saslimstības 
mazināšanos, aicinām iedzīvotājus 
vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija ir 
drošākais un efektīvākais aizsardzības 
veids, kas pasargā no smagām slimības 
formām un mazina Covid-19 infekcijas 
izplatību sabiedrībā.
Atgādinām, ka Covid-19 profilakses 
pasākumi joprojām rūpīgi jāievēro:
•	 īpaši	rūpīgi	ievēro	roku	higiēnu;
•	 pareizi	lieto	sejas	masku	(nosedzot	

degunu un zodu);
•	 vēdini	telpas	vairākas	reizes	dienā,	

ievērojot visus drošības pasākumus 
(pieskatot mazus bērnus), plaši atverot 
logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas 
vairāk cirkulētu telpā. Īpaši aktuāli tas 

ir mājsaimniecībās, kur uzturas vairāki 
ģimenes locekļi, kā arī darbavietās 
un izglītības iestādēs, kur darba un 
mācību process notiek klātienē;

•	 iespēju	robežās	strādā	attālināti;
•	 nedodies	uz	darbu	un	publiskām	

vietām pat ar mazākajiem elpceļu 
saslimšanas simptomiem (piemēram, 
kakla sāpēm, nelielu klepu, 
paaugstinātu ķermeņa temperatūru).

Papildu informācija Covid-19 slimniekiem 
un kontaktpersonām – www.spkc.gov.lv/
lv/aktualitates-par-covid-19.

Atgādinām, ka Jaunolainē Sporta 
nama telpās (Meža ielā 2b) ir atvērts 
vakcinācijas centrs. Vakcinēties pret 
Covid-19 var jebkurš pieaugušais, kurš 
to vēlas. Pieteikšanās tīmekļa vietnē 
manavakcina.lv vai zvanot pa bezmaksas 
tālruni 8989. 
Latvijā uzsākta vakcinācija (ar vakcīnu 
“Pfizer–BioNTech”) arī pusaudžiem un 
jauniešiem (no 12 gadu vecuma).
Pieteikšanās pierakstu atver 
vakcinētājs – SIA “Klīnika  
Piramīda 3” –, vadoties pēc pieejamo 

vakcīnu daudzuma un to piegādēm. 
Vakcinācijas centra darba laika pirmā 
stunda ir senioriem bez pieraksta.
Atvērtajiem vakcinācijas laikiem, kā 
arī konkrētajos datumos pieejamajai 
vakcīnai aicinām sekot līdzi pašvaldības 
tīmekļvietnē www.olaine.lv  un sociālajā 
tīklā “Facebook” pašvaldības kontā. 

Vēršam uzmanību, ka kopš 14. jūnija 
konkrētā vakcinācijas centrā pieejamo 
vakcīnu var redzēt arī Veselības 
ministrijas tīmekļvietnē  
(www.vm.gov.lv/lv/jaunums/atbildes-
uz-biezak-uzdotajiem-jautajumiem-
par-vakcinaciju-pret-covid-19). Šajā 
apkopojumā var redzēt tikai tās vakcīnas, 
kuras tiek piedāvātas pirmajām potēm.  
Informācija Veselības ministrijas 
tīmekļvietnē  par konkrētās nedēļas 
vakcīnu veidu pieejamību tiek atjaunota 
katru pirmdienu līdz plkst. 10.00. 
Lūgums iedzīvotājiem, kuri piesakās 
vakcīnai, bet kaut kāda iemesla dēļ 
neatnāk (pārdomā, mainās apstākļi  
u. c.), – anulējiet savu pierakstu, tiklīdz 
zināt, ka nebūsiet. Ja jūs atbrīvosiet 
vietu, iespējams, pierakstīsies kāds cits, 
kuram tas šajā mirklī ir svarīgi. 

Informācijas avots: www.spkc.gov.lv.

Aktuāli

Turpinās Covid-19 gadījumu skaita samazināšanās

Kā rīkoties, kad jūtama traucējoša smaka

 Informācija iedzīvotājiem, kā rīkoties, ja jūtama 
traucējoša smaka:

•	 nekavējoties	jāziņo	Valsts	vides	dienesta	Operatīvajam	koordinācijas	centram	
pa tālruni 26338800 (strādā 24/7). Valsts vides dienesta inspektori ir 
apmācīti, kā rīkoties šādās situācijās. Viņu rīcībā ir iekārtas smaku intensitātes 
mērīšanai (odometri). Valsts vides dienests ir atbildīgā iestāde par smaku 
ierobežošanas noteikumu prasību ievērošanu;

•	 gāzes	noplūdei	vai	ugunsgrēkam	raksturīgas	smakas	gadījumā	nekavējoties	
jāsazinās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) pa tālruni 
112. Aicinām iepazīties ar VUGD sagatavoto informāciju “Vai tu zini, kā rīkoties 
ārkārtas gadījumos?” (www.vugd.gov.lv);

•	 Olaines	novada	pašvaldības	policijas	tālrunis	67967196	vai	29198070.

Lasi
jaunumus
arī šeit:
www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba
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Skolēnu brīvlaiks

Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un 
jauniešiem 2021. gada vasarā Olaines novadā

Pasākums Norises laiks Norises vieta Mērķauditorija Kontakti

Olaines novada pašvaldības līdzfinansētās nometnes bērniem un jauniešiem

Ekonometne (dienas)  
“Zaļās dienas” 30. jūnijs–6. jūlijs (II grupa)

Olaines 1. vidusskolas 
struktūrvienība “Olaines 

sākumskola”

Olaines sākumskolas  
1.–4. klašu skolēni

V. Veinberga 
67811298

Ekonometne (diennakts)  
“Pēddzinis” 4. jūlijs–10. jūlijs Apšuciema skola, Apšuciems,  

Tukuma novads

Olaines novada izglītības  
iestāžu skolēni vecumā  

no 11 līdz 14 gadiem

M. Senčurova, 26704146 
sencurova@yandex.ru

Nometne (diennakts)  
“Detektīvs Kalmess 2021” 18. jūlijs–24. jūlijs Kalmes, Olaines novads Bērni un jaunieši vecumā no 

9 līdz 15 gadiem
E. Lūse 

29104093

Nometne (diennakts)  
“Vasaras Bībeles skola” 1. augusts–5. augusts Kalmes, Olaines novads Bērni vecumā no 9 līdz 12 gadiem O. Lūsis 

26403676

Ekonometne (dienas) 
“Varavīksne” 9. augusts–15. augusts Olaines 2. vidusskola

Olaines novada izglītības  
iestāžu skolēni vecumā  

no 7 līdz 10 gadiem

M. Senčurova, 26704146 
sencurova@yandex.ru

Nometne “Supervaronis” 16. augusts–20. augusts Olaine Bērni vecumā no 8 līdz 12 gadiem L. Vecvērdiņa, 26658689 
sports@olaine.lv

Handbola nometne 2021  
(diennakts) 16. augusts–22. augusts Engures vidusskola, Engure,  

Tukuma novads

Olaines novada izglītības  
iestāžu skolēni vecumā  

no 11 līdz 14 gadiem

D. Saveļjeva 
26036535

Citas nometnes bērniem un jauniešiem Olaines novada pašvaldības teritorijā (informācija 01.06.2021.) *

“Dabā kopā ar zirgiem un  
citiem dzīvniekiem” (dienas) 12. jūlijs–16. jūlijs Stallis “Maijrozes”, Pēternieki,  

Olaines novads
Skolēni vecumā no  

7 līdz 10 gadiem
S. Varenberga, 20091070 

marija@maijrozes.lv

“Dabā kopā ar zirgiem un  
citiem dzīvniekiem” (dienas) 26. jūlijs–30. jūlijs Stallis “Maijrozes”, Pēternieki,  

Olaines novads
Skolēni vecumā no  

7 līdz 10 gadiem
S. Varenberga, 20091070 

marija@maijrozes.lv

“Dabā kopā ar zirgiem un  
citiem dzīvniekiem” (dienas) 2. augusts–6. augusts Stallis “Maijrozes”, Pēternieki,  

Olaines novads
Skolēni vecumā no  

7 līdz 10 gadiem
S. Varenberga, 20091070 

marija@maijrozes.lv

“Dabā kopā ar zirgiem un  
citiem dzīvniekiem” (dienas) 16. augusts–20. augusts Stallis “Maijrozes”, Pēternieki,  

Olaines novads
Skolēni vecumā no  

7 līdz 10 gadiem
S. Varenberga, 20091070 

marija@maijrozes.lv

Kultūras un izklaides pasākumi

“Dungeons&Dragons” spēļu 
pēcpusdiena 12. jūlijs Tiešsaiste** Olaines novada jaunieši popkorns@olaine.lv 

24337287

Meistarklase “Burbulis” 15. jūlijs Tiešsaiste** Olaines novada jaunieši popkorns@olaine.lv 
24337287

Zinātkārā trasīte 16. jūlijs plkst. 19.00 Jaunolaines stadions Bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem A. Bērziņa, 26604431

Slēpņošanas izaicinājumi 
“Emocijzīmju kods” 17. jūlijs Tiešsaiste** Olaines novada jaunieši popkorns@olaine.lv 

24337287

Meistarklase “Draudzības 
rokassprādzes” (Starptautiskās 

draudzības dienas ietvaros)
30. jūlijs Tiešsaiste** Olaines novada jaunieši popkorns@olaine.lv 

24337287

Galda spēļu pēcpusdiena 9. augusts Tiešsaiste** Olaines novada jaunieši popkorns@olaine.lv 
24337287

Podkāsta veidošana, radošā darbnīca 
(Starptautiskās jaunatnes dienas 

ietvaros)
12. augusts Tiešsaiste** Olaines novada jaunieši popkorns@olaine.lv, 

24337287

Jauno talantu vakars / brīvais 
mikrofons 13. augusts Tiešsaiste** Olaines novada jaunieši popkorns@olaine.lv 

24337287

Ģitārspēles meistarklase 17. augusts Tiešsaiste** Olaines novada jaunieši popkorns@olaine.lv 
24337287

Pasaules fotogrāfijas dienai veltīts 
fotokonkurss “Vasarmirklis ‘21” 19. augusts Tiešsaiste** Olaines novada jaunieši popkorns@olaine.lv 

24337287
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Skolas, izglītība, brīvlaiks

*  Ar aktuālo informāciju par nometnēm var iepazīties www.nometnes.gov.lv.
** Pasākuma forma var mainīties atkarībā no valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem.
 Pasākumu laiki un vietas var mainīties! Aicinām aktualitātes un citu informāciju meklēt Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu tīmekļvietnēs: 
 Olaines jauniešu centrs “Popkorns” – www.olainesjauniesiem.lv, Olaines Kultūras centrs – www.olaineskultura.lv, Olaines Sports centrs – www.olainessports.lv,  

Olaines Vēstures un mākslas muzejs – www.olainesmuzejs.lv, Olaines novada pašvaldība: www.olaine.lv.

Olaines novada jauniešu nedēļa ‘21 23. augusts–28. augusts Olaine Olaines novada jaunieši R. Buraka, 26818087

Sporta aktivitātes

Galda tenisa miničempionāts 30. jūnijs plkst. 17.00 Olaines jauniešu centrs 
“Popkorns” Olaines novada jaunieši popkorns@olaine.lv 

24337287

Veselības diena Olaines novadā Jūlijs, datums tiks precizēts 
www.olainessports.lv Olaine Olaines novada jaunieši L. Vecvērdiņa, 26658689 

sports@olaine.lv

Olaines novada tenisa čempionāts Jūlijs, datums tiks precizēts 
www.olainessports.lv Olaines tenisa korts Olaines novada jaunieši L. Vecvērdiņa, 26658689 

sports@olaine.lv

Velosacensības  
“Bērni uz riteņiem”

Datums tiks precizēts 
www.olainessports.lv Olaines 2. vidusskolas stadions Bērni vecumā līdz 12 gadiem L. Vecvērdiņa, 26658689 

sports@olaine.lv

Olaines novada amatieru čempionāts  
volejbolā “Divi pret divi”

Datums tiks precizēts 
www.olainessports.lv Olaines 2. vidusskolas stadions Ikviens interesents  

no 14 gadu vecuma
L. Vecvērdiņa, 26658689 

sports@olaine.lv

Veselības diena Olaines novadā
Augusts, 

datums tiks precizēts 
www.olainessports.lv

Olaine Olaines novada jaunieši L. Vecvērdiņa, 26658689 
sports@olaine.lv

Sporta aktivitātes Olaines novada 
jauniešu dienas ietvaros

Augusts,  
datums tiks precizēts 
www.olainessports.lv

Olaine Olaines novada jaunieši L. Vecvērdiņa, 26658689 
sports@olaine.lv

2021. gada pavasarī, atsaucoties 
uz Banku augstskolas 

(BA) piedāvājumu Latvijas vidusskolām, 
arī Olaines 1. vidusskolas 10. klasēm 
piedāvājām iespēju noklausīties 
augstskolas docētāju vieslekcijas, kas 
saistītas ar jaunieša izvēlēto mācību 
kursu komplektu (virzienu) vidusskolā un 
karjeras plānošanu pēc vidusskolas. No 
Banku augstskolas plašā piedāvājuma 
izvēlējāmies lekcijas par zaļo domāšanu, 
lēmumu pieņemšanu, komunikāciju 
biznesā un biznesa uzsākšanu bez 
kapitāla. Jaunieši iesaistījās diskusijās un 
novērtēja šāda līmeņa sarunas.

Sadarbība turpināsies ar 8. jūnijā 
Banku augstskolā noslēgtu divpusēju 
sadarbības līgumu, ko parakstīja Banku 
augstskolas rektore Līga Peiseniece un 
Olaines 1. vidusskolas direktors Jāzeps 
Volāns. 

Sarunā ar rektori tika pārrunāti 
augstskolas un mūsu skolas vispārējās 
vidējās izglītības mācību programmas 
saskares punkti, dodot iespēju 
vidusskolēniem, kuri uzsākuši mācības 
pēc kompetencēs balstītā mācību satura 
specializētajā kursā “Uzņēmējdarbības 
pamati”, ar augstskolas pasniedzēju 
iesaisti iepazīt inovatīvus nākotnes 
biznesa modeļus, to vadību – dzīvot ar 

skatu nākotnes modernajā pasaulē –, bet 
šī kursa praktisko daļu veikt savā pilsētā 
ar Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centra iesaisti. Savukārt 
padziļinātajos kursos un projektu darbā 
jauniešiem būs iespēja sadarboties ar 
Banku augstskolu, saņemot konsultācijas 
dizaina domāšanā, biznesa angļu valodā 
un citās jomās.  

Banku augstskolas rektore Līga 
Peiseniece: “Paldies par uzņēmību 
Olaines 1. vidusskolai! Banku augstskolas 
vieslekciju ziņā šī skola ir viena no 
pašām čaklākajām ciemos aicinātājām. 
No augstskolas puses turpināsim šo 
virzienu, bet esam gatavi piedāvāt 
savas idejas arī skolotāju mūžizglītības 
pasākumiem. Mums ir iespējas dalīties 
zināšanās, kuras uzkrājuši mūsu docētāji, 
veidojot un vadot studiju programmas. 
Ir lekciju kursi par zaļo domāšanu un 
patēriņa uzvedības maiņu, par dizaina 
domāšanu, par finanšu pratību, par 
digitālajām prasmēm un FinTech nozares 
potenciālu nākotnē. Mūsu kopīga vēlme 
ir, lai ikvienas skolas vai ģimnāzijas 
audzēkņiem būtu pieejama daudzpusīga 
informācija par augstākās izglītības 
attīstību, inovatīvām pārmaiņām un 
iespējām, ko varam sniegt skolēniem kā 
mūsu topošajiem studentiem. Olaines 
1. vidusskolas audzēkņi tagad būs soli 
tuvāk tam, lai veiksmīgi izvēlētos sev 
piemērotākos nākotnes studiju virzienus 
un turpmākās karjeras veidošanu.”

Banku augstskola dāvināja skolai dizaina 
priekšmetu – dzīvo gleznu, kura jākopj 
un jāaudzē visu sadarbības laiku.  

Elita Kalnbērza,
Olaines 1. vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā

Vairākus gadus pēc kārtas maijā 
pulcējāmies svinīgajā pasākumā 

“Olimpiešu pēcpusdiena”, kurā 
suminājām skolēnus, kuri ieguvuši 
godalgotas vietas mācību priekšmetu 
olimpiādēs, dažādos interešu izglītības 
un profesionālās ievirzes konkursos 
un skatēs, un viņu skolotājus par lielo 
darbu šo skolēnu sagatavošanā izciliem 
rezultātiem. 
Lai gan šībrīža situācija mums liedza 
sanākt visiem kopā, Olaines novada 
pašvaldība sumina aizvadītajā mācību 
gadā godalgotos skolēnus un viņu 
skolotājus, sagatavojot atzinības 
rakstus un balvas. Tās kopā ar skolas 
sarūpētajiem apsveikumiem skolēni 
saņēma individuāli. 
Šogad suminām 18 Olaines 1. vidusskolas 
skolēnus, 15 Olaines 2. vidusskolas 
skolēnus, septiņus Olaines Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņus un trīs 
Rīgas Tehniskās universitātes Olaines 
Tehnoloģiju koledžas audzēkņus, kā arī 
24 viņu pedagogus. 
Ņemot vērā valstī noteiktos 
ierobežojumus, šogad mācību 
priekšmetu olimpiādes norisinājās 
attālināti. Neskatoties uz šādu darba 
formu, mēs lepojamies ar Olaines 
1. vidusskolas skolnieces Laumas 
Vuškānes panākumiem – viņa piedalījās 
divās valsts olimpiādēs un uzrādīja 

labus rezultātus: Latviešu valodas un 
literatūras valsts olimpiādē – 2. pakāpe 
(sudraba medaļa), Bioloģijas valsts 
olimpiādē – atzinība. Savukārt Olaines 
1. vidusskolas skolniece Darja Grigorjeva 
kopumā šajā mācību gadā ieguva četras 
godalgotas vietas dažādās starpnovadu 
mācību priekšmetu olimpiādēs (latviešu 
valodā un literatūrā, ekonomikā, 
ģeogrāfijā, bioloģijā), kas ir augstākais 
radītājs šajā mācību gadā. Pēdējos gados 
Olaines novada skolēni ir uzrādījuši ļoti 
labus rezultātus valsts un starptautiska 
mēroga olimpiādēs ekonomikā, 
informātikā (programmēšanā) un angļu 
valodā.
Šajā mācību gadā Olaines novada 
pašvaldības naudas balva piešķirta 
septiņiem pedagogiem, kuru 
izglītojamie ieguvuši godalgotu vietu 
valsts mācību priekšmetu olimpiādē 
vai ieguvuši laureāta nosaukumu valsts 
un starptautiska mēroga profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības konkursos 
un skatēs.
Novēlam katram skolēnam un 
skolotājam neapstāties pie sasniegtā, 
bet turpināt pilnveidoties un tiekties uz 
saviem mērķiem! Lai prieks par paveikto 
un sasniegto nemazinās ne mirkli! 

Olaines novada pašvaldības
Izglītības un kultūras nodaļa

14. jūnijā Olaines 2. vidusskola noslēdza sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko 
universitāti (RTU) par dalību Talantu programmā, lai piedāvātu skolas labākajiem 
skolēniem iespēju iestāties RTU studiju programmās budžeta vietās ārpus konkursa 
atbilstoši universitātes Talantu programmas nolikumā noteiktajiem kritērijiem 
un nodrošinātu viņiem individualizētu studiju programmu un papildu iespējas 
pētniecībā. 

Olaines 1. vidusskola noslēdz 
sadarbības līgumu ar Banku 

augstskolu

Suminām skolēnus un viņu 
skolotājus ar sasniegumiem 

aizvadītajā mācību gadā

Olaines 2. vidusskola noslēdz sadarbības 
līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti
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Olaines pirmsskolas izglītības 
iestāde (PII) “Magonīte” 

ekoskolu programmā darbojas 
jau daudzus gadus, un šo gadu 
laikā ir veidojusies pieredze, 
kā labāk darboties ar bērniem, 
lai viņos veidotos cieņa pret 
dabu. Kopš divu gadu vecuma 
bērniem tiek veidota pozitīva 
attieksme pret dabu, pret 
“cilvēka radīto pasauli”, pret sevi 
un pret apkārtējiem cilvēkiem. 
Mūsu iestāde atrodas gandrīz 
pašā ciemata vidū, starp 
ceļiem un mājām, tāpēc esam 
secinājuši, ka noteicošā loma 
ir tuvākajai apkārtnei, videi – 
gan puķes, gan koki, gan zāle 
un akmeņi iestādes apkārtnē 
var tikt izmantoti, lai apgūtu 
tēmas, sākot no bioloģiskās 
daudzveidības līdz pat klimata 
pārmaiņām. 

Bērnam jādod iespēja atklāt 
pasauli, kur ir iespēja vērot, 
izzināt un praktiski darboties, 
un tam nebūt nevajag lielu 
dārzu. Un nevajag daudz! 
Pietiek arī ar dažiem augiem, 
kas plaukst kastēs, podos vai 
nelielā dobē pie nojumes. Ik 
gadu kādas grupas bērni kopā 
ar skolotājām kopj tomātus, 
paprikas vai gurķus mūsu 
nelielajā siltumnīcā. Visu 
vecumgrupu bērniem ir iespēja 
strādāt savos mazdārziņos, 
un tikai tā var novērot augu 
augšanu, attīstību, ziedēšanu 
un iemācīties tos kopt. Darba 
procesā bērniem rodas noteikti 
darba paradumi un prasmes. 
Tajā pašā laikā viņi uzzina, kādi 
apstākļi ir jārada dzīvnieku 
un augu normālai dzīvei, 
iegūst nepieciešamās prasmes 
un iemaņas, kā arī iemācās 
uzmanīgi un rūpīgi izturēties 
pret dabu.

Šogad esam sākuši apzināt 
mūsu teritorijā augošos kokus 
un krūmus, pievienot augiem 
to nosaukumus, tā veidojot vidi 
par mācību vietu. Bioloģiskās 
daudzveidības apzināšana un 
papildināšana, pareiza dabas 
zonas sakārtošana pirmsskolas 
iestādes telpās un apkārtnē 
veido bērnu audzināšanai 
nepieciešamo attīstošo 
ekoloģisko vidi, kurā pieaugušie 
ar personīgu piemēru 
demonstrē bērniem pareizo 
attieksmi pret dabu un aktīvi 
piedalās vides aktivitātēs.

Maija Skrindževska,
ekoskolas koordinatore

Pirmsskolā bērns sāk veidot 
pētnieciskās darbības 

prasmes, tāpēc par mūsu 
bērnudārza “Sakņu dārzu” 
esam sākuši domāt jau pirms 
diviem gadiem, kad tika 
pasūtīts izstrādāt Olaines 
PII “Dzērvenīte” teritorijas 
perspektīvo apzaļumošanas un 
labiekārtošanas projektu.  
Šogad tika piešķirti budžeta 
līdzekļi pirmajai šī projekta  
daļai – “Sakņu dārza” 

ierīkošanai. Agrajā pavasarī – 
martā, aprīlī – grupiņās bērni 
kopā ar skolotājām iesēja 
podos sēkliņas un mācījās 
uzzināt iesēšanas “noslēpumus”, 
proti, zemei jābūt mitrai, iesēt 
nepieciešams pa vienai sēkliņai, 
podiņu likt saulainā un siltā 
vietā. Bērniem interesanti 
bija uzzināt un praktiski 
pārliecināties, ka no sēkliņas 
izaugs augs, kurš rudenī dos 
bagātu ražu. Šoreiz tās bija 

tomātu, ķirbju un kabaču 
sēkliņas, kuras audzēkņi rūpīgi 
iesēja atsevišķos podiņos, lai 
tie sagatavotos augšanai uz 
grēdas. Mūsu paši mazākie 
audzēkņi arī “nepalika aiz 
vārtiem” un savā grupiņā kopā 
ar grupas skolotājām rūpīgi un 
cītīgi audzēja sīpoliņus.
Maijā, kad “Sakņu dārzs” tika 
uzbūvēts un ierīkots, kopā 
ar pirmsskolas skolotājām 
iestādes audzēkņi iesēja katrs 
savā grupiņas kastē burkānus, 
bietes, dilles, redīsus, salātus, 
gurķus, zirņus, pupas utt. 
Lielajā kastē esam stādījuši arī 
kartupeļus, tomātus, garšvielas, 
mētras, piparus, kāpostus. Šajā 
darbībā iesaistītas visas iestādes 
grupiņas.
“Sakņu dārzā” ir arī viena 
galvenā reprezentatīvā kaste 
ar vasaras puķu stādījumiem, 
kā arī viena mazāka kaste ar 
izlaiduma grupiņas bērnu 
stādītām puķēm. Ērtākai 
zonas izmantošanai ir namiņš 
darbarīku un uzskates materiālu 
novietošanai. Blakus tam – āra 
klase ar tāfeli, paraugu galda un 
ūdens novietni.
Apgūstot pratību pamatus 
dabaszinātņu mācību jomā, 
bērniem ir iespēja praktiski 
darboties sakņu dārzā, 
novērot sezonālās izmaiņas 
augu valstībā, eksperimentēt, 
salīdzināt, novērtēt un pastāstīt 
par uzzināto. 

Silvija Tiščenko,
Olaines PII “Dzērvenīte” vadītāja

Dzīvojam skaistā, 
labiekārtotā, sakoptā 

pilsētā, kur bērniem netrūkst 
izklaides, sporta un kultūras 
pasākumu. Tāpēc, lai 
pietuvinātu bērnus dabai, mūsu 
prioritātes vērstas uz plašāku 
dabas izpēti – sēt, izaudzēt, 
kopt, rūpēties un nogaršot 
pašu audzēto. Lai bērnus 
ieinteresētu, dārzs jāpadara pēc 
iespējas dabiskāks. Visa gada 
garumā grupās kopā ar bērniem 
sējam un audzējam ne tikai 
puķes, dārzeņus un garšvielas, 
bet kā īpašu eksperimentu 
veicām mūsu pagalma dižās 
egles izpēti – vērojām, ievācām 
sēklas no čiekuriem, sējām un 
rūpējāmies par izdīgušajiem 
stādiem. Par prieku mums un 
bērniem jau otru gadu no šīm 
sēkliņām aug mazas eglītes.
Ar pavasara iestāšanos bērni 
savas prasmes un zināšanas 
pielieto mūsu bērnudārza 

“Zīle” siltumnīcā. Tur tiek 
audzēti tomāti, salāti, redīsi, 
gurķis, kabacis, lociņi un 
paprika. Lielāko bērnu 
uzmanību pavasarī izpelnījās 
uz palodzes izaudzētais 
milzu gurķis. Savukārt kā īsti 
pētniecisks tapa projekts “Zirņa 
dzīve”. Piedaloties dārza darbos, 
bērni iemācās cienīt gan savu, 
gan cita darbu. Nostiprina 
sīko motoriku, izglītojas un 
pilnveidojas. Bērniem veidojas 
izpratne par augu dzīves ciklu 
un cilvēka līdzdalību tajā.

Olaines PII “Zīle” administrācija

Olaines pirmsskolas izglītības 
iestāde “Ābelīte” veido 

bērnos izpratni par augu 
attīstību, par sēkliņu un tās 
ceļojumu caur praktisko 
darbību. Dārzkopība ir 
viena no interesantākajām 
un aizraujošākajām lietām 
pirmsskolā. Bērniem patīk 
redzēt un baudīt sava darba 
augļus.
Sākot jau ar februāri, uz 
palodzēm parādās pirmās 
vitamīnu devas: kressalāti, 
pupas, zirņi, loki, gurķi, tomāti, 
zemenes, samtenes un iestādes 
lepnums – ķirbji. Augus aprūpē 
bērni ar skolotājām. Īpaši gardas 
ir sviestmaizītes ar svaigiem 
salātiem. Šobrīd iestādes dobēs 
raženi aug gurķi, tomāti, zirņi, 
zemenes un ķirbji. Kad tie būs 
pieņēmušies, nogatavojušies, 
bērniem būs gards mielasts. 
Mazie dārznieki kopā ar 
skolotājām ilgtermiņā vēro 
un pēta visu auga augšanas 
ciklu. Vēro, kā izlien pirmais 
asniņš, kā tas aug un attīstās. 
Visu šo laiku bērni rūpējas par 
stādiņiem un pieraksta katru 
nedēļu izmaiņas. Analizē, kādas 
izmaiņas notikušas, secina, 
kāpēc notikušas. Pārbauda, 
vai ir pietiekami daudz saules 
gaismas, siltuma, vai zeme ir 
pietiekami mitra.

Kad stādiņi paaugušies, tos 
kopā ar iestādes dārznieku 
stāda dobēs. Tāpat vēro, kā 
augs attīstās āra vidē, un 
analizē, kādas izmaiņas ar augu 
notiek. Turpina rūpēties par 
savu mazdārziņu. Vislielākais 
prieks un gandarījums par 
paveikto ir tad, kad bērni var 
nobaudīt pirmo zemeni, tomātu 
vai gurķi. 

Olaines PII “Ābelīte” 
administrācija

Zaļās ziņas

Mūsu novada mazie dārznieki
Vai zinājāt, ka mūsu novadā bērni jau bērnudārzā iemācās dēstīt sēkliņas, laistīt, gaidīt, vērot un nogaršot pašaudzētos labumus? 

Ieskatīsimies mūsu “mazo dārznieku” dārzos pirmsskolās.



Olaines domes vēstis  •  9  

Sports

Paldies skrējiena “Olaines apļi 2021” dalībniekiem!

Olaines Sporta centra kolektīvs pateicas visiem dalībniekiem, kas 29. maijā 
Olaines novada svētku ietvaros devās krosa skrējienā “Olaines apļi”.
Pielāgojoties esošajai situācijai valstī, skrējiens notika no starta vietas Olaines 
Mežaparkā dalībnieka brīvi izvēlētā maršrutā un laika posmā no plkst. 9.00 līdz 
18.00. Dalībniekiem bija iespēja reģistrēties tīmekļvietnē un izvēlēties kādu no 
distancēm: 5 km, 10 km vai šīgada jauno distanci – 21 km. Dodoties skrējienā, 
dalībnieki paši fiksēja sava skrējiena datus un tos reģistrēja vietnē. Kopējais 
reģistrēto rezultātu skaits – 102! Skrējienā piedalījās skrējēji no Olaines, Rīgas, 
Jelgavas, Talsiem, Cēsīm, Mārupes, Bauskas, Jēkabpils.
Visi dalībnieki pēc skrējiena saņēma medaļas par dalību skrējienā. Starp 
dalībniekiem, kuri bija iesūtījuši rezultātus, tika veikta dāvanu karšu izloze 
no veikala “Sporta punkts”, savukārt Olaines Sporta centra “Facebook” lapā 
tika rīkots konkurss un veiksmīgākie dalībnieki tika pie sponsoru sarūpētām 
balvām. 
Paldies skrējiena atbalstītājiem – Olaines novada pašvaldībai, SIA “Smalkais 
muslis”, “Isostar”, “O Wake”, “Kantero”, SIA “Karma Sock”.

Skrituļslidošanas treniņi

Vasara ir lielisks laiks, lai iemācītos vai nostiprinātu savas skrituļslidošanas 
prasmes! Seko līdzi informācijai www.olainessports.lv un uzzini par jūlijā 
plānotajiem skrituļslidošanas treniņiem gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Atvērtās nodarbības

Augustā Olaines Sporta centrs piedāvās lielisku iespēju piedalīties atvērtajās 
nodarbībās, lai bērnu vecākiem un pašiem bērniem būtu vieglāk izlemt, 
kādām nodarbībām vēlas pievienoties, sākoties septembrim. Sīkākai 
informācijai seko līdzi www.olainessports.lv. 

5. jūnijā Olainē jau piekto gadu 
pēc kārtas norisinājās Olaines 

rogainings. Covid-19 ierobežojumu dēļ 
šogad pasākums notika treniņa formātā, 
tomēr, neskatoties uz to, visas dienas 
garumā uz treniņu bija pieteikušies 
vairāk nekā 500 aktīvās atpūtas 
cienītāju – gan vietējie orientieristi un 
veloaktīvisti, gan arī pilsētas viesi no 
visas Latvijas.
Visvairāk punktu “Garmin” sešu stundu 
distancē savāca komanda “Onkuļi” 
ar Eināru Masteiko un Jāni Visķeri 
komandā. Par četriem punktiem mazāk 
ieguva komanda “Krūšu inspekcija” ar 

Miķeli Zumbergu un Gunti Šmauksteli 
komandā. Trešo vietu ieguva komanda 
“Bez stresa” ar Viesturu Šlosbergu un 
Renāru Skudru komandā.
“Isostar” četru stundu distancē visvairāk 
punktu ieguva “Riga Adventure Team” ar 
Jāni Ķemeru un Valdi Čunku komandā, 
aiz sevis atstājot komandas “B3/Bez 
kompasa” skrējējus Ievu Godiņu un 
Aigu Kalniņu, kas ieguva otro vietu, un 
“Maldugunij pa pēdām” ar Edgaru Zaķi 
un Māru Braslavu komandā, kas palika 
trešajā vietā.
Īsākajā – “Magnesia” divu stundu – 
distancē ar lielu atrāvienu visvairāk 
punktu savāca komanda “Isostar” ar 
Guntaru Manku un Iritu Puķīti komandā. 
Komanda “Saulkrasti Showel Racing 
Team” ar Eduardu Pāķi un Sniedzi 
Brakovsku palika otrā, bet komanda 
“Begemots un kaķis” ar Kalvi un Liliju 
Bričiem – trešā.
Individuālajās skriešanas distancēs 

“O-Run” trīs visvairāk punktu savākušie 
secīgi – Gints Poris, Normunds Grava 
un Edgars Rancāns. Starp sievietēm 
visvairāk punktu apmēram 14 km 
distancē savāca Anita Užule kā trešā, 
savukārt “MTB-O” distancē – Mārtiņš 
Linde, Mārtiņš Godiņš un Eduards Rēns 
kā trešais. Starp sievietēm visvairāk 
punktu savāca Inese Kauķe.
Šogad starts sacensībām tika dots pie 
Mežezera, kas deva iespēju dalībniekiem 
doties vēl nebijušos apvidos un izpētīt 
vēsturiskās Olaines Plakanu kaujas vietas. 
Dalībnieki ar speciāli šim pasākumam 
sagatavotu karti varēja apmeklēt Plakanu 

un Veisu kauju ierakumu labirintus 
(ziemeļos – krievu un latviešu strēlnieku, 
bet dienvidos – vācu pozīcijas). Kopumā 
dalībniekiem bija iespēja apmeklēt  
50 kontrolpunktu vietas dabā.
Jau 24. jūlijā visi rogaininga un 
orientēšanās entuziasti tiek aicināti 
pievienoties Rīgas Mazjumpravas 
muižas rogainingam, kas ir rogaininga 
seriāla “Pilsētas leģendas” otrais posms. 
Vēl šogad posmi seriālā norisināsies 
Valmierā 7. augustā, Ķekavā  
25. septembrī un noslēdzošais posms 
atkal Rīgā 23. oktobrī.

Rogainings ir orientēšanās pasākums, 
kur komandas, kurās ir no diviem 
līdz četriem dalībniekiem, izvēlētajā 
kontrollaikā apmeklē dabā izvietotus 
kontrolpunktus. 
Pasākumu piedāvā Olaines Sporta centrs 
un Olaines novada dome. Atbalsta 
“Isostar”, “Garmin” un “Magnesia”. 

Dinamisks enerģijas lādiņš – šie 
ir visprecīzākie vārdi, kas varētu 

raksturot krosmintonu kā sporta veidu. 
Ja kāds tomēr par šo sporta veidu vēl 
neko nav dzirdējis, tad tā kodolīgākais 
skaidrojums būtu šāds: krosmintons ir 
tenisa, badmintona un skvoša labāko 
īpašību apvienojums. 
Būtiskākais ir tas, ka šo sporta veidu 
vairums cilvēku ir uzsākuši bez jebkādām 
iepriekšējām specifiskām iemaņām un 
ar savu neatlaidību ir plūkuši laurus 
gan vietējā, gan starptautiskā arēnā. 
Tas viennozīmīgi ir pierādījums tam, 
ka sākotnēji lielākā daļa pieaugušo to 
uztver kā perfektu atslodzi no ikdienas 
rutīnas, bet vēlāk tas pāraug azartā un 
izaicinājumā. 
Krosmintons ir ļoti “inteliģents” un fiziski 
aktīvs sporta veids. Spēles laikā nākas 
skriet kā sprinterim, ir jādomā vairākus 
soļus uz priekšu, tāpat arī jāatvaira 
pretinieka sitiens, kas nav nemaz tik 
viegli, jo spīderis (volāniņš) ir divas reizes 
smagāks nekā badmintonā un attiecīgi 
lido daudz ātrāk. 
Latvijā katru mēnesi notiek regulāras 
Latvijas kausa posmu sacensības 
gan bērniem un jauniešiem, gan arī 
pieaugušajiem (ir noteiktas grupas 
iesācējiem, un visas grupas tiek sadalītas 
pa vecumposmiem). Notiek arī regulāras 
starptautiskas reitingu sacensības visā 
pasaulē, ieskaitot Eiropas un pasaules 
čempionātus.
Ja ir radusies vēlme mainīt savu ikdienu 
un rast sevī gan gandarījumu, gan 
izaicinājumu, būsim priecīgi Tevi uzņemt 

savā pulkā! Aicinām interesentus visās 
vecuma grupās, kuri vēlas gan sportot, 
gan iepazīt jaunus cilvēkus, gan redzēt 
pasauli, atnākt un ar mums kopā 
iepazīties ar šo lielisko rakešu sporta 
veidu. Tiesa, jaunākos dalībniekus mēs 
pagaidām uzņemam no deviņu gadu 
vecuma, bet maksimālais vecums nav 
noteikts. Būtisks fakts – dalībniekam 
nav nepieciešamas iepriekšējas prasmes 
līdzīgos sporta veidos, taču krosmintona 
apgūšanu tās paātrinās.

Ar visu nepieciešamo inventāru mēs 
nodrošināsim. Treniņi sāksies no  
1. jūlija un sākotnēji notiks stadionā 
pie Olaines 2. vidusskolas. Tiekamies 
otrdienās un ceturtdienās  
plkst. 18.00!
Papildu informāciju var iegūt 
www.spkrosmintons.lv vai 
www.facebook.com/spkrosmintons. 
Treneris Niklāvs (Niks) Zvaigzne, 
tālr. 26633533. 

Aizvadīts Olaines Plakanu kauju 
rogaininga treniņš

Beidzot arī Olainē ir iespējams 
trenēties krosmintonā!

Pašvaldības mobilā lietotne

“Olaines novads”

Mobilo lietotni bez maksas var lejupielādēt 
“App Store” (“iOS” ierīcēm) un “Google Play” 
(“Android” ierīcēm).
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•	 Apbalvot	Olaines	1.	un	2.	vidusskolas	
12. klases absolventus, klases 
audzinātājus un direktorus un Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas izglītības 
programmu absolventus, viņu mācību 
priekšmetu skolotājus un direktoru ar 
grāmatām 15 eiro vērtībā (Olaines  
1. vidusskolai – 615 eiro; Olaines  
2. vidusskolai – 375 eiro; Olaines Mūzikas 
un mākslas skolai – 690 eiro), kurās 
ir pateicības ieraksti par sekmīgiem 
izglītības un ārpusskolas darba 
rezultātiem Olaines novada pašvaldības 
izglītības iestādēs un Olaines novadā. 
Apbalvot ar pateicības rakstu un 
piemiņas grāmatu 15 eiro vērtībā katra 
Olaines 1. un 2. vidusskolas 12. klases 
absolventa, kura sekmes ir labas un 
teicamas, vecākus (Olaines  
1. vidusskolai – 150; Olaines  
2. vidusskolai – 60 eiro).

•	 Organizēt	divus	pasākumus	–	vasaras	
nometnes: Olaines 1. vidusskolas 
struktūrvienībā “Olaines sākumskola” 
nometni “Zaļās dienas” un Olaines  
2. vidusskolā ekonometni “Varavīksne”. 
Apstiprināt pasākuma “Vasaras 
nometne “Zaļās dienas””: 
- norises vietu un laiku – Olaines  

1. vidusskolas struktūrvienība “Olaines 
sākumskola” (Meža iela 2, Jaunolaine), 
divas grupas: 1. grupa ar plānoto 
dalībnieku skaitu 25 – 2021. gadā no 
14. jūnija līdz 18. jūnijam;  
2. grupa ar plānoto dalībnieku  
skaitu 25 – 2021. gadā no 28. jūnija  
līdz 2. jūlijam; nometnes vadītāju –  
Olaines 1. vidusskolas direktora 
vietnieci Veldu Veinbergu; 

- kopējo pasākuma budžetu 8462,00 
eiro ar plānoto kopējo dalībnieku 
skaitu divās grupās – 50; pasākuma 
izdevumu kompensācijai – dalības 
maksu no viena dalībnieka 35,00 eiro. 

Apstiprināt pasākuma “Vasaras 
ekonometne “Varavīksne””: 
- norises vietu un laiku – Olaines  

2. vidusskola (Skolas iela 1, Olaine) 
2021. gadā no 9. augusta līdz  
15. augustam; nometnes vadītāju – 
Olaines 2. vidusskolas skolotāju  
Marinu Senčurovu; 

- kopējo pasākuma budžetu  
10 082,00 eiro ar plānoto kopējo 
dalībnieku skaitu – 60 (trīs grupas 
ar 20 dalībniekiem katrā); pasākuma 
izdevumu kompensācijai – dalības 
maksu no viena dalībnieka 45,00 eiro. 

Piešķirt 50% atlaidi no šajā lēmumā 
apstiprinātās dalības maksas 
daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuru 
dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novadā. 
Apmaksāt šajā lēmumā noteikto 50% 
atlaidi no p/a “Olaines Sociālais dienests” 
budžeta līdzekļiem.
Saistībā ar Covid-19 situāciju nometnes 
īstenošanā būs jāievēro visi tajā brīdī 
spēkā esošie Latvijas Republikas Ministru 
kabineta noteiktie ierobežojumi, 
drošības pasākumi un ieteikumi, kā arī 
papildus būs jāievēro tie ierobežojumi 
un drošības pasākumi, kurus būs 
noteikusi Olaines novada pašvaldība.

•	 Apstiprināt	Olaines	2.	vidusskolas	
nometnes “Handbola nometne 2021” 
dalības maksu vienam dalībniekam – 
87,00 eiro saskaņā ar projekta  
“Handbola nometne 2021” pieteikumu. 
Uzdot Olaines 2. vidusskolas direktorei  
L. Osipovai noslēgt līgumus, saistītus  
ar nometņu pasākumiem, tai skaitā 
līgumus ar vecākiem par dalību un 
dalības maksas nomaksu. 
Saistībā ar Covid-19 situāciju nometnes 
īstenošanā būs jāievēro visi tajā brīdī 
spēkā esošie Latvijas Republikas Ministru 
kabineta noteiktie ierobežojumi, 
drošības pasākumi un ieteikumi, kā arī 
papildus būs jāievēro tie ierobežojumi 
un drošības pasākumi, kurus būs 
noteikusi Olaines novada pašvaldība.

•	 Apstiprināt	nolikumu	Nr.	NOL1/2021	
“Grozījumi 2018. gada 26. septembra 
nolikumā Nr. NOL4/2018 “Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzērvenīte” nolikums””.

•	 Apstiprināt	nolikumu	Nr.	NOL2/2021	
“Grozījumi 2018. gada 26. septembra 
nolikumā Nr. NOL3/2018 “Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādes “Zīle” 
nolikums””.

•	 Apstiprināt	nolikumu	Nr.	NOL3/2021	
“Grozījumi 2018. gada 26. septembra 
nolikumā Nr. NOL5/2018 “Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Magonīte” nolikums””.

•	 Apstiprināt	nolikumu	Nr.	NOL4/2021	
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes 
“Ābelīte” nolikums”. Atzīt par spēku 
zaudējušu 2020. gada 27. maija nolikumu 
Nr. NOL2/2020 “Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes “Ābelīte” nolikums”.

•	 Apstiprināt	nolikumu	Nr.	NOL5/2021	
“Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
nolikums”. Atzīt par spēku zaudējušu 
2016. gada 28. septembra nolikumu  
Nr. NOL6/2016 “Olaines Mūzikas un 
mākslas skolas nolikums”.

•	 Izdarīt	Olaines	novada	domes	
2021. gada 27. janvāra sēdes lēmuma 
“Par Olaines novada pašvaldības 
administrācijas – iestādes “Olaines 
novada pašvaldība” struktūrvienību 
darbinieku amatu sarakstiem un darba 
samaksu (mēnešalgas) apstiprināšanu” 
(1. prot., 4. p.) pielikumā Nr. 2 grozījumus, 
mainot struktūrvienībā “Olaines novada 
pašvaldības policija” ieņemamā amata 
“Galvenais inspektors” (prof. kods 
3355 08) nosaukumu uz “Priekšnieka 
vietnieks” (prof. kods 1349 09),  
nemainot darba samaksu (mēnešalgu). 
Lēmums stājas spēkā 2021. gada  
1. jūlijā. 

•	 Apstiprināt	Olaines	novada	
pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais 
dienests” 2020. gada darba plāna izpildi. 
Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 
aģentūras “Olaines Sociālais dienests” 
2021. gada darba plānu.

•	 Noslēgt	sadarbības	memorandu	par	
industriālā parka “Birznieki” attīstību ar 
SIA “Seal 1”, SIA “R grupa mežs” un  
SIA “R grupa”.

•	 Atbalstīt	Olaines	novada	Jāņupes	
kooperatīvās dārzkopības sabiedrības 
“Ziediņi” projektu “Kooperatīvās 
dārzkopības sabiedrības “Ziediņi” 
koplietošanas iekšējo pievadceļu pie 
nekustamajiem īpašumiem 5. posma 
izbūve” par kopējo summu 8231,03 eiro 
ar pašvaldības līdzfinansējumu  
4753,51 eiro.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s) “Jāņupe-2” Nr. 293/67, 
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 023 
0719, 0,0595 ha platībā (kadastra numurs 
8080 023 0719; adrese “Jāņupietis 293”, 
Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads) 
zemes nomniekam T. A.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu d/s “Rīts” Nr. 180/181, 
Medemciemā, kadastra apzīmējums 
8080 002 2252, 0,1243 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 002 2252) zemes 
nomniekam K. R.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu d/s “Rīts” Nr. 182/183/184, 
Medemciemā, kadastra apzīmējums 
8080 002 2251, 0,1856 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 002 2251) zemes 
nomniekam E. V.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 350, Ezītī, 
kadastra apzīmējums 8080 012 0436, 
0,0289 ha platībā (kadastra numurs 8080 
012 0436) zemes nomniekam J. U.

•	 Atsavināt	elektroniskā	izsolē	ar	
augšupejošu soli Olaines novada 
pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu – zemesgabalu:
- d/s “Atlantika” Nr. 15, Jāņupe,  

0,0616 ha platībā (kadastra numurs 
8080 020 0163);

- d/s “Dzelmes” Nr. 4208, Jāņupe,  
0,0599 ha platībā (kadastra numurs 
8080 021 1205);

- d/s “Puriņi” Nr. 3192, Jāņupe,  
0,0591 ha platībā (kadastra numurs 
8080 022 0494).

Izsoļu noteikumi pieejami pašvaldības 
tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļas 
“Pašvaldība” apakšsadaļā “Izsoles”.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	
“Plakanciema Egles” Nr. 112, Vaivadi, 
0,0614 ha platībā (kadastra numurs 
80800160706) atsavināšanas izsoles 
rezultātus.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	
“Ziediņi” Nr. 83, Jāņupe, 0,0622 ha 
platībā (kadastra numurs 80800200749) 
atsavināšanas izsoles rezultātus. 

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	“Vasara”	
Nr. 202, Virši, 0,0596 ha platībā (kadastra 

numurs 80800060329) atsavināšanas 
izsoles rezultātus.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	“Ezītis”	
Nr. 219, Ezītis, 0,0368 ha platībā (kadastra 
numurs 80800120341) atsavināšanas 
izsoles rezultātus.

•	 Atļaut	atsavināt	dzīvokli	Gaismas	ielā	
4-62, Stūnīšos, sastāvošu no vienistabas 
dzīvokļa, kopējā platība 36,30 kv. m, 
un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 
mājas kopīpašuma domājamajām daļām 
3256/266576, īrniekam A. K.

•	 Atļaut	atsavināt	dzīvokli	Parka	 
ielā 6-10, Olainē, sastāvošu no 
vienistabas dzīvokļa, kopējā 
platība 43,30 kv. m, un pie dzīvokļa 
īpašuma piederošajām kopīpašuma 
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas 4010/306590, īrniekam J. B. 

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu:
- zemesgabalu “Smukiņi” Pēterniekos 

0,1163 ha platībā (kadastra numurs 
8080 011 0467);

- zemesgabalu “Skali” Pēterniekos 
4,3500 ha platībā (kadastra numurs 
80800110476);

- dzīvokli Zemgales ielā 2-17, Olainē 
(kadastra numurs 80099004362);

- zemesgabalu d/s “Straume” Nr. 11, 
Jāņupē, 0,0600 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 023 0541).

•	 Iznomāt	D.	V.	zemesgabalu	
d/s “Ezītis” Nr. 430, Ezītī, kadastra 
apzīmējums 8080 011 0632, 0,0605 ha 
platībā īpašumā esošo ēku (būvju) – 
dārza mājas ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0362 001 un palīgēkas ar 
kadastra apzīmējumu 8080 011 0362 003 
– uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 
laiku līdz 2031. gada 31. maijam. Noteikt 
zemesgabala nomas maksu gadā 1,5% 
apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā.

•	 Iznomāt	R.	U.	zemesgabalu	d/s	
“Lazdas” Nr. 2610, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 022 0612, 0,0600 ha 
platībā valdījumā esošās dārza mājas 
ar kadastra apzīmējumu 8080 022 0612 
001 uzturēšanai un apsaimniekošanai 
uz laiku līdz 2031. gada 31. maijam. 
Noteikt zemesgabala nomas maksu 
gadā 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības. Piemērot iznomātā 
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 
8080 022 0612 nomas maksai koeficientu 
1,5 uz laiku, līdz ēku (būvju) lietotājs R. U. 
ēku ierakstīs zemesgrāmatā. 
R. U. jāveic visas nepieciešamās darbības, 
lai sakārtotu uz zemesgabala ar kadastra 
apzīmējumu 8080 022 0612 un viņa 
valdījumā esošās ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 8080 022 0612 001 tiesisko 
statusu.

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (maijs)

Turpinājums 11. lpp.   

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 
"Pašvaldība" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
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•	 Iznomāt	kooperatīvajai	d/s	“Ezītis”	
zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 280, Ezītī, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
kadastra apzīmējums 8080 012 
0383, 0,0492 ha platībā dārzkopības 
sabiedrības vajadzībām uz laiku 
līdz 2031. gada 31. maijam. Noteikt 
zemesgabala nomas maksu gadā 1,5% 
apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā.

•	 Izbeigt	2011.	gada	30.	augustā	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 427 par zemesgabala  
d/s “Ziediņi” Nr. 177, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020 0834,  
0,0840 ha platībā iznomāšanu J. O. 
sakarā ar personas iesniegumu ar  
2021. gada 31. maiju.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu d/s “Ežupe” Nr. 63, 
Jāņupē, kadastra numurs 8080 020 0318 
(adrese: “Ežupe 63”, Jāņupe, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127). Piekrist, ka 
Indijas pilsonis M iegūst īpašumā zemi 
d/s “Ežupe” Nr. 63, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020 0318, 0,0602 ha 
platībā ar zemes lietošanas mērķi –  
kods 0601 “Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve”. Informēt M par pieteikšanos 
dārzkopības kooperatīvajā sabiedrībā 
“Ežupe” kā jaunajam nekustamā īpašuma 
īpašniekam. 

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Braši” ar kadastra 
numuru 8080 005 0025 (adrese/
nosaukums: “Braši”, Olaines pag., Olaines 
nov.) ar zemes lietošanas mērķi pēc 
novada pašvaldības teritorijas  
plānojuma – “Dabas pamatnes teritorija 
un komerciālu objektu apbūves 
teritorija”.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Atlantika”  
Nr. 173 ar kadastra numuru 8080 020 
0264 (adrese/nosaukums: “Atlantika 173”,  
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.). 
Piekrist, ka Krievijas Federācijas 
pilsonis A. B. iegūst īpašumā zemi d/s 
“Atlantika” Nr. 173, kadastra apzīmējums 
8080 020 0264, 0,0484 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. Informēt A. B. 
par pienākumu pieteikties dārzkopības 
kooperatīvajā sabiedrībā “Atlantika” 
kā jaunajam nekustamā īpašuma 
īpašniekam. 

•	 Atbalstīt	apkures	sistēmas	pārbūves	
darbus dzīvojamajā mājā Pionieru 
ielā 84, Jaunolainē, ar pašvaldības 
līdzfinansējumu 17 600,44 eiro. Uzdot 
AS “Olaines ūdens un siltums” iesniegt 
pašvaldībā aktu par izpildītajiem 
darbiem un rēķinu par izpildīto darbu 
apmaksu, ievērojot lēmumā noteikto 
līdzfinansējumu.

•	 Mainīt	zemes	vienībai	ar	kadastra	
apzīmējumu 8080 007 0162 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no (NĪLM) 
koda 0101 “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
uz (NĪLM) kodu 1101 “Zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā” –  
0,3200 ha platībā.

•	 Noteikt	nekustamā	īpašuma	
“Jaunvīntapi” Olaines pagastā, Olaines 
novadā, zemes vienības daļai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0742 8001 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 
(NĪLM):
- kods 1001 “Rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūve” – 1,0106 ha 
platībā; 

- kods 1002 “Noliktavu apbūve” –  
1,0106 ha platībā.

Mainīt nekustamā īpašuma “Jaunvīntapi” 
Olaines pagastā, Olaines novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
008 0742 nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus (NĪLM):
- kods 1101 “Zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā” – 
0,1800 ha platībā;

- kods 0501 “Dabas pamatnes, parki, 
zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 
norādīta lietošanas mērķa” –  
4,5404 ha platībā;

- kods 1002 “Noliktavu apbūve” –  
7,7403 ha platībā;

- kods 1001 “Rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve” –  
1,0106 ha platībā.

•	 Atļaut	apvienot	zemes	vienības	ar	
kadastra apzīmējumiem 8080 015 0396 
un 8080 015 0397 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienību un 
kopējo, aptuveno platību 0,1321 ha, 
kura, izpildot kadastrālo (instrumentālo) 
uzmērīšanu, var tikt precizēta. 
Apvienotajai zemes vienībai noteikt: 
adresi – “Tulpe 192”, Rājumi, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127; nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 
0601. Piekļūšana apvienotajai zemes 
vienībai nodrošināta pa d/s “Tulpe” 
koplietošanas zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 015 0531.

•	 Atļaut	apvienot	zemes	vienības	ar	
kadastra apzīmējumiem 8080 002 0389 
un 8080 002 0537 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienību un 
kopējo, aptuveno platību 0,102 ha, kura, 
izpildot kadastrālo (instrumentālo) 
uzmērīšanu, var tikt precizēta. Saglabāt 
adresi apvienotajai zemes vienībai un ar 
to funkcionāli saistītajām ēkām “VEF-
Baloži 395”, Medemciems, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi apvienotajai 
zemes vienībai – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, NĪLM kods 0601. 
Piekļūšana apvienotajai zemes vienībai 
nodrošināta pa d/s “VEF-Baloži” 

koplietošanas zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 2234.

•	 Atļaut	sadalīt	nekustamā	īpašuma	
“Vītoli” (kadastra numurs 8080 007 0054) 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 007 0055 un 8080 007 0054, 
izveidojot divus atsevišķus nekustamos 
īpašumus. Saglabāt nekustamā īpašuma 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 007 0054 nosaukumu “Vītoli”. 
Noteikt nekustamā īpašuma zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
007 0055 nosaukumu “Laukozoli”. 
Piekļūšana nodrošināta zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 007 0054 no 
valsts vietējās nozīmes autoceļa V1088 
“Pievedceļš Klīves karjeram” (zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 8080 
007 0083); 8080 007 0055 no autoceļa 
Uzvaras Līdums–Ziemeļu mala (zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 
007 0079), pa nekustamā īpašuma 
“Riekstiņi” (kadastra numurs 8080 007 
0049) ceļa servitūtu 7315030100002, pa 
nekustamā īpašuma “Lapas” (kadastra 
numurs 8080 007 0033) ceļa servitūtu 
7315030100003, pa nekustamā īpašuma 
“Upītes” (kadastra numurs 8080 007 
0028) ceļa servitūtu 7315030100001 
un pa zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 007 0162.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma Franču iela, Stūnīši, 
Olaines pag., Olaines nov., kadastra 
Nr. 8080 001 0638, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 001 0633. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju. 
Tieša piekļūšana plānotajai zemes 
vienībai Nr. 1 (8080 001 0682 (Pils iela)) 
un zemes vienībai Nr. 2 (8080 001 
0683 (Franču iela)) ir nodrošināta no 
pašvaldības ceļa (Bērzpils–Brāļu kapi) 
(kadastra apzīmējums 8080 004 0043) 
esošās nobrauktuves. Plānotajai zemes 
vienībai Nr. 3 (8080 001 0684 (Pils 
ielas turpinājums)) ir organizējama no 
pašvaldības ceļa (Bērzpils–Brāļu kapi) 
(kadastra apzīmējums 8080 004 0043) 
esošās nobrauktuves un pa plānoto 
zemes vienību Nr. 1 (8080 001 0682  
(Pils iela)). Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma Franču iela 2, 
Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., 
kadastra Nr. 8080 001 0182, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
001 0631. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Tieša piekļūšana plānotajai 
zemes vienībai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 
Nr. 5, Nr. 6 ir nodrošināta no Franču 
ielas (8080 001 0683), plānotajai 
zemes vienībai Nr. 7 ir nodrošināta no 
pašvaldības ceļa (Bērzpils–Brāļu kapi) 
(8080 004 0043) esošās nobrauktuves 
un ir iespējama no Franču ielas. Īstenot 
zemes ierīcības projektu četru gadu 
laikā.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma Franču iela 3, 
Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., 

kadastra Nr. 8080 001 0639, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 001 0630. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju. Tieša 
piekļūšana plānotajai zemes vienībai 
Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 ir 
nodrošināta no Franču ielas (8080 001 
0683), plānotajai zemes vienībai  
Nr. 7 ir nodrošināta no pašvaldības ceļa 
(Bērzpils–Brāļu kapi) (8080 004 0043) 
esošās nobrauktuves un ir iespējama no 
Pilskalna ielas. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	
projektu nekustamā īpašuma Rīgas 
iela 21B, Olaine, Olaines nov., kadastra 
Nr. 8009 006 0012, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8009 006 0008. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju. 
Piekļūšana plānotajai zemes vienībai 
Nr. 10 nodrošināta no ceļa Tīreļi–atkr. 
izgāztuve, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8080 003 0090, pa 
Olaines novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu Rīgas iela 23, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8009 006 2604. Piekļūšana plānotajām 
zemes vienībām no Nr. 1 līdz Nr. 9 
nodrošināta no plānotās zemes vienības 
Nr. 10, kura paredzēta kā publiskās 
lietošanas pievadceļš un savienojams 
ar pašvaldības ielu tīklu. Īstenot zemes 
ierīcības projektu četru gadu laikā.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma “Lapas”, Olaines 
pag., Olaines nov., kadastra numurs  
8080 007 0033, 2. zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 007 0034 un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju. 
Tieša piekļūšana plānotajai zemes 
vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 
8080 007 0263 nodrošināta no 
pašvaldības autoceļa Uzvaras Līdums–
Ziemeļu mala zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 007 0079. Tieša 
piekļūšana plānotajai zemes vienībai  
Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu  
8080 007 0264 nodrošināta no 
pašvaldības autoceļa Uzvaras Līdums–
Ziemeļu mala zemes vienības ar  
kadastra apzīmējumu 8080 007 0079 
pa esošo nobrauktuvi, nodibināto ceļa 
servitūtu 7315030100002, kas atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 007 0049. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā.

•	 Noslēgt	dzīvojamo	telpu	(dzīvokļa)	
Gaismas ielā 1-X, Stūnīšos, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, īres līgumu ar 
V. S. uz 10 gadiem.

•	 Nodot	L.	G.	dzīvojamo	telpu	(istabu)	
Zemgales ielā 31–X, Olainē, Olaines 
novadā, lietošanā uz diviem gadiem. 

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

  Turpinājums no 10. lpp. 

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (maijs)



12  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Šī gada 14. jūnijā apritēja 80 gadi, kopš Padomju Savienība pēc 
Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas, –  

1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu.
Pieminot deportāciju upurus, 14. jūnijā no plkst. 11.00 pasākumā 
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” 
vienlaikus visā Latvijā tika lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas 
iedzīvotāju vārdi. Deportēto vārdu lasīšana notika arī Olaines 
novadā (Olaines Vēstures un mākslas muzejā) un tika translēta 
pašvaldības “Facebook” kontā. Lasīja Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja vecākais speciālists Māris Ribickis.

Piemiņas brīdī uzrunu teica Olaines Pieaugušo izglītības centra 
vadītāja Rudīte Babra: “Ir pagājuši 80 gadi. Mūsu Trešās atmodas 
himnā ir vārdi: “Aiz mums jau dzeloņstiepļu žogi / Un mūžīgs, 
mūžīgs sasalums...” Aiz mums, aiz muguras – pagātnē, bet kāds 
ir šodienas sabiedrības uzdevums? Turēt gaišu svešumā palikušo 
piemiņu! Dziļā cieņā noliekt galvu izdzīvojušo priekšā! Un nepieļaut 
nemūžam totalitārisma sistēmas atgriešanos – sistēmas, kurā var 
notikt tādas lietas. Neļaut nevienam nekad izraut šo lappusi no 
Latvijas vēstures grāmatas.”

Muzikālo veltījumu deportācijās cietušajiem un visiem, kuri nav 
vienaldzīgi pret šo cilvēku likteni, sniedza Olaines Kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis “Undīne”. 

Sirsnīgi sveicam jūnijā 
dzimušos novada jubilārus! 

Tik vienkārši viss ir pasakāms
un bezgala viegli –
tikpat viegli, cik puķes 
plaukšana un bērna smiekli.
Tik vienkārši viss ir pasakāms –
dzīvo ar sirdi,
sirds vārdus aklais saredzēs
un nedzirdīgais dzirdēs.
Tik vienkārši viss ir pasakāms –
plūsti kā upe, kā priecīgs 
avotiņš.
/Maija Laukmane/

2021. gada maijā laulību 
noslēguši 5 pāri. 
24. jūnijā 1 pāris svinēs 
dimanta kāzu jubileju.

Dzīve nav nekas cits kā sapnis, 
un, ja mēs esam mākslinieki, 
tad varam radīt savu dzīvi ar 
Mīlestību, un mūsu sapnis  
kļūst par meistardarbu.
/Dons Migels Rīzs/

2021. gada maijā piedzimuši  
10 puisīši un 5 meitenītes.

Laiks ir visdārgākais pasaulē, 
jo mēs to neradām, tikai 
patērējam vai piepildām.
/Rihards Vālands/

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

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

2021. gada maijā mūžībā 
aizgājuši (uzvārds, vārds, 
dzimšanas datums)

Aņikina Vera – 19.03.1951.
Dubova Anastasija – 27.11.1944.
Fjodorova Margarita – 09.10.1934.
Griņēvičs Leonīds – 17.06.1950.
Jermolajeva Aleksandra – 
03.05.1942.
Keisele Eleonora – 29.12.1934.
Lugovaja Petronele – 16.08.1938.
Novikova Ņina – 06.02.1941.
Pastore Anna – 02.09.1933.
Seļipanovs Vitālijs – 01.01.1942.
Semjonovs Sergejs – 15.02.1958.
Spūlis Artūrs – 14.07.1950.
Līcītis Aivars – 29.01.1960.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Aktualitātes, notikumi

Sila kapos 
03.07. plkst. 9.30

Pēterniekos (Bērzkalnu kapos) 
04.07. plkst. 15.00 Sv. Mise Pēternieku baznīcā, pēc Sv. Mises 

procesija uz kapsētu, plkst. 16.00 lūgšana par mirušajiem
Baložu kapos (Kalna–Baložu kapos)

10.07. plkst. 14.00
Jaunolainē (Olaines kapos)

17.07. plkst. 14.00

Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu draudze
Zemgales ielā 7, Olainē, Olaines novadā, tālr. 27008433

18. jūnijā no plkst. 19.00 līdz 20.00 Olaines novada deju kolektīvi 
ieskandināja vasaras saulgriežus, piedaloties atvērtajos 

mēģinājumos dažādos Olaines pilsētas laukumos un pagalmos. 
Saulgriežu ieskandināšanā piedalījās bērnu deju kolektīvs “Oļi”, 
bērnu deju kolektīvs “Pienenīte”, tautas deju kolektīvs “Dzērve” 
un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Janita”. Iedzīvotāji atklātos 
mēģinājumus varēja vērot pie Olaines pansionāta, laukumos pie 
Olaines novada domes, Olaines 1. vidusskolas, Olaines  
2. vidusskolas, pie pilsētas strūklakas un “Rimi”, kā arī bērnu  
rotaļu laukumos Zeiferta ielas, Jelgavas ielas un Zemgales ielas 
pagalmos. 

Kapusvētki Olaines novadā

Olaines novadā pieminēja 1941. gada  
deportāciju 80. gadadienu

Saulgriežu ieskandināšana

Olaines bibliotēka
Olaines bibliotēkas  
Bērnu literatūras nodaļa

Jaunolaines bibliotēka Gaismu bibliotēka

Pirmdiena 9.00–15.00 11.00–18.00 10.00–19.00 11.00–19.00

Otrdiena 13.00–20.00 11.00–18.00 10.00–17.00 9.00–18.00

Trešdiena 13.00–20.00 9.00–16.00
Metodiskā diena (bibliotēka 
apmeklētājiem slēgta)

Metodiskā diena (bibliotēka 
apmeklētājiem slēgta)

Ceturtdiena

10.00–17.00
Mēneša pēdējā ceturtdiena –  
spodrības diena (bibliotēka 
apmeklētājiem slēgta)

11.00–18.00
Mēneša pēdējā ceturtdiena –  
spodrības diena (bibliotēka 
apmeklētājiem slēgta)

10.00–19.00 11.00–19.00

Piektdiena 9.00–17.00 9.00–16.00 9.00–16.00 9.00–16.00

Sestdiena Slēgts Slēgts Slēgts Slēgts

Svētdiena Slēgts Slēgts Slēgts Slēgts

Olaines Kultūras centra bibliotēku darba laiks vasarā
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