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Jaunā kārtība Ukrainas civiliedzīvotāju 
izmitināšanai pie privātpersonām Olaines novadā 

paredz samaksu par sniegto pakalpojumu

Ņemot vērā, ka Ukrainas 
civiliedzīvotāju skaits 

Olaines novadā turpina 
palielināties, bet iespējas 
izmitināt Ukrainas bēgļus 
dienesta viesnīcā un 
pašvaldībai piederošajās telpās 
ir ļoti ierobežotas, ievērojot 
normatīvajos aktos noteikto, 
pieņemts lēmums apmaksāt 
izmitināšanas pakalpojumu 
arī privātpersonām.
Saskaņā ar 2022. gada 27. aprīlī 
Olaines novada domes sēdē 
pieņemto lēmumu Olaines 
novada dzīvokļu un māju 
īpašniekiem, kuri vēlas atbalstīt 
Ukrainas bēgļus, izmitinot 
viņus savā īpašumā, ir iespēja 
to izdarīt, noslēdzot Olaines 
Sociālajā dienestā īres līgumu 
un saņemot noteikto maksu 
par Ukrainas civiliedzīvotāja 
izmitināšanu.

Noteiktā maksa par 
izmitināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanu diennaktī:
• par pirmo personu – 6,71 eiro;
• par otro personu piemēro 

30% no iepriekš noteiktās 
summas;

• par trešo personu un par 
katru nākamo personu 
piemēro 10% no summas, 
kura noteikta pirmajai 
personai.

Piemēram: par diviem cilvēkiem 
maijā (31 diena) maksa par 
izmitināšanas pakalpojumu 

būtu 270,413 eiro, savukārt  
par trijiem cilvēkiem maijā –  
291,214 eiro.
Aicinām interesentus, kuri grib 
piedāvāt pašvaldībai Ukrainas 
civiliedzīvotāju izmitināšanas 
pakalpojumu, pieteikties 
Olaines Sociālajā dienestā, 
zvanot pa tālr. 25659946 vai 
rakstot uz e-pasta adresi 
igors.samoilenko@soc.olaine.lv.
Līgumi tiks sagatavoti no 
pašvaldības puses, un tos 
parakstīs Olaines Sociālais 
dienests, izmitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs 
(privātpersona) un pakalpojuma 
saņēmējs (Ukrainas 
civiliedzīvotājs). Izmitināšanas 
pakalpojumu iespējams 
piedāvāt, gan izīrējot dzīvokli 
vai māju, gan dzīvokļa vai mājas 
daļu (piemēram, istabu, stāvu 
u. tml.). Vēršam uzmanību, ka 
privātpersonai (izmitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam) ir 
pienākums reģistrēt noslēgto 
līgumu Valsts ieņēmumu 
dienestā (to var izdarīt arī 
attālināti Elektroniskajā 
deklarēšanas sistēmā 
Valsts ieņēmumu dienesta 
tīmekļvietnē www.vid.gov.lv).  
Par sniegto pakalpojumu 
privātpersonai būs jāsamaksā 
valstij normatīvajos tiesību 
aktos paredzētais nodoklis – 
10% no darījuma summas.

Šajā gadījumā Ukrainas 
civiliedzīvotāji ir Ukrainas 

pilsoņi un viņu ģimenes 
locekļi, kā arī personas, 
kuras Ukrainā saņēmušas 
pastāvīgās uzturēšanās atļauju, 
bezvalstnieka statusu vai 
starptautiskās aizsardzības 
statusu, un viņu ģimenes 
locekļi, kuri ir izceļojuši 
no Ukrainas vai kuri nevar 
atgriezties Ukrainā Krievijas 
Federācijas izraisītā bruņotā 
konflikta dēļ šā bruņotā 
konflikta norises laikā.
Periods, par kuru tiek noslēgts 
trīspusējs līgums un tiek  
veikta samaksa no pašvaldības 
puses, ir līdz 90 dienām. Jaunā 
izmitināšanas kārtība pie 
privātpersonām attiecināma 
no 2022. gada 1. maija. 
Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 168 “Noteikumi par 
primāri sniedzamā atbalsta 
nodrošināšanu Ukrainas 
civiliedzīvotājiem” 7.2. punkts 
nosaka, ka atlīdzība par 
izmitināšanas pakalpojumu  
īres līguma gadījumā var būt  
ne vairāk kā 400 eiro mēnesī  
par mājokli. 
Pieņemtais lēmums 
nenozīmē, ka šobrīd Ukrainas 
civiliedzīvotājus var izmitināt 
tikai par maksu. Privātpersonas 
joprojām var izmitināt Ukrainas 
bēgļus bez atlīdzības, neslēdzot 
īres līgumu. Pateicamies 
ikvienam, kurš jau sniedzis 
atbalstu iepriekš! 

Olaines novada pašvaldība 12. maija pēcpusdienā svinīgā 
pasākumā “Olimpiešu pēcpusdiena” sumināja novada 

izglītības iestāžu skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas mācību 
priekšmetu olimpiādēs, dažādos interešu izglītības un profesionālās 
ievirzes konkursos un skatēs, kā arī skolotājus, kuri ieguldījuši lielu 
darbu, lai skolēni sasniegtu labus rezultātus.

Apbalvošanas pasākumā svinīgi tika sumināti XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāji un pedagogi, 
kuri, apzinoties dziesmu un deju svētku tradīcijas nozīmīgumu 
Latvijas tradīciju saglabāšanā, arī pandēmijas laikā turpināja ar 
dalībniekiem apgūt repertuāru.
Kopumā tika pasniegti 99 atzinības raksti – 13 Olaines 1. vidusskolas 
skolēniem, 24 Olaines 2. vidusskolas skolēniem, 11 Olaines Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņiem, trīs Rīgas Tehniskās universitātes 
Olaines Tehnoloģiju koledžas audzēkņiem, kā arī 48 pedagogiem. 
Šajā mācību gadā Olaines novada pašvaldības naudas balva tika 
piešķirta sešiem pedagogiem, kuru izglītojamie ieguvuši laureāta 
nosaukumu valsts un starptautiska mēroga profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības konkursos un skatēs.
Pasākuma muzikālajās pauzēs uzstājās Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi, un noslēgumā visus klātesošos iepriecināja 
trombonists Vairis Nartišs ar stand up žanra izrādes “Pūt un palaid!” 
fragmentiem. 

Agnese Mīļā, izglītības speciāliste

Sumināti olimpiāžu, 
konkursu un skašu 

uzvarētāji un viņu skolotāji

Turpinājums 2. lpp.   

Olaines novada svētki 
no 26. līdz 29.maijam.
Apmeklē pasākumus!  
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Aktualitātes novadā

Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs izmest 
11. un 25. jūnijā, savukārt Stūnīšos nodot lielgabarīta 

atkritumus varēs 25. jūnijā.
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.

No 19. maija ir spēkā 
grozījumi Ukrainas 

civiliedzīvotāju atbalsta likumā, 
kas paredz atlīdzību Latvijas 
iedzīvotājiem, kuri bez maksas 
savās mājās izmitina Ukrainas 
civiliedzīvotājus.

Šobrīd Latvijā pēc palīdzības ir 
vērsušies vairāk nekā 27 tūkstoši 
Ukrainas civiliedzīvotāju, kas 
ierodas Latvijā patvēruma 
meklējumos Krievijas izraisītā 
bruņotā konflikta Ukrainā dēļ. 
No šīm personām pašvaldībās 
ir izmitināti vairāk nekā 10 
tūkstoši cilvēku. Ņemot vērā, 
ka ir pārsniegts sākotnēji 
prognozētais Ukrainas 
civiliedzīvotāju skaits, kā arī līdz 
šim piedāvātais izmitināšanas 
modelis ne vienmēr ir 
ekonomiski efektīvākais, 
nepieciešams piedāvāt plašāku 
risinājumu izmitināšanas un 
ēdināšanas jautājumā. 
Latvijas iedzīvotāji ir izrādījuši 
lielu pretimnākšanu un 
rūpes, savās mājās uzņemot 
Ukrainas civiliedzīvotājus, 
kas bēg no Krievijas izraisītā 
kara. Vienlaikus šāda palīdzība 
rada arī papildu izmaksas 
mājsaimniecībām, tādēļ ir 
rasts risinājums, lai finansiāli 
atbalstītu tās mājsaimniecības, 
kuras bez maksas izmitina savās 
mājās Ukrainas civiliedzīvotājus.

Tādējādi valsts nodrošinās 
stabilitāti izmitināšanas 
turpināšanai tiem Ukrainas 
civiliedzīvotājiem, kam vēl nav 
izdevies atrast savu pastāvīgo 
mājokli. Vienlaikus paredzēts, 
ka tiks uzlabota Ukrainas 
civiliedzīvotāju izmitināšanas 
efektivitāte, gan palielinot 
kopējo Ukrainas civiliedzīvotāju 
uzņemšanas kapacitāti, gan 
vienlaikus samazinot vidējos 
izdevumus no valsts budžeta šī 
pasākuma īstenošanai.

Mājsaimniecības jeb tās 
pārstāvošās fiziskās personas 
var saņemt kompensāciju par 
papildu izmaksām, kas tām 
radušās, savā mājoklī bez 

maksas izmitinot Ukrainas 
civiliedzīvotājus (nodrošinot 
gan izmitināšanu, gan iespēju 
robežās arī higiēnas preces un 
uzturu, kā arī izglītojošus un 
izklaides vai atpūtas pasākumus 
un citus atbalsta pasākumus), 
par periodu līdz 90 dienām:
• 100 eiro mēnesī par pirmo 

izmitināto personu;
• 50 eiro mēnesī par katru 

nākamo izmitināto 
personu;

• ne vairāk kā 300 eiro 
mēnesī par vienā mājoklī vai 
adresē uzņemtām personām. 

Ja fiziskajai personai pieder 
vairāki mājokļi, kuros 
tiek izmitināti Ukrainas 
civiliedzīvotāji, atlīdzību 
var saņemt par katru savā 
īpašumā esošo mājokli, 
kurā tiek izmitināti Ukrainas 
civiliedzīvotāji. Svarīgi – 
atbalsts attiecas tikai uz tām 
mājsaimniecībām, kuras ir 
gatavas izmitināt Ukrainas 
civiliedzīvotājus brīvprātīgi 
un nepieprasot samaksu no 
viņiem.

Lai saņemtu atlīdzību 
mājsaimniecībai, fiziskai 
personai – mājokļa īpašniekam 
vai viņa pilnvarotajai personai –  
jāiesniedz pieteikums tajā 
pašvaldībā (pašvaldībā 
noteiktajā vietā), kuras 
administratīvajā teritorijā 
atrodas mājoklis. Olaines 
novadā šāds pieteikums 
jāiesniedz Olaines Sociālajā 
dienestā klātienē (Zemgales 
ielā 33, Olainē (1. stāvā)) vai 
rakstot uz e-pasta adresi 
igors.samoilenko@soc.olaine.lv 
(iesniedzot pieteikumu 
elektroniski, tam jābūt 
parakstītam ar drošu 
elektronisko parakstu).
Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk 
kā 14 dienu laikā no brīža, kad ir 
uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja 
izmitināšana. 

Pieteikumā jānorāda:
• iesniedzēja vārds, uzvārds, 

personas kods, kredītkartes 
maksājuma vai pasta 
norēķinu sistēmas konts, 
kontaktinformācija;

• adrese mājoklim, kurā 

tiek uzņemti Ukrainas 
civiliedzīvotāji, izmitināšanai 
nodotā platība, paredzētais 
izmitināšanas periods;

• mājokļa piederību apliecinošs 
dokuments; 

• katra izmitinātā Ukrainas 
civiliedzīvotāja vārds, 
uzvārds, personas kods; 

• apliecinājums, ka mājoklis, 
kurā tiek izmitināts Ukrainas 
civiliedzīvotājs, ir dzīvošanai 
derīgs likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 16. panta trešās 
daļas izpratnē un atrašanās 
tajā nerada apdraudējumu 
personu drošībai un veselībai.

Pieteikuma veidlapa pieejama 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.olaine.lv. 

Ja fiziska persona ir gatava 
pie sevis izmitināt Ukrainas 
civiliedzīvotājus, kurus 
izmitināšanai novirzīs 
pašvaldība, aicinām 
pieteikties, rakstot 
uz e-pasta adresi 
igors.samoilenko@soc.olaine.lv 
vai zvanot pa tālr. 25659946. 
Atlīdzība tiks izmaksāta 
par periodu līdz 90 dienām, 
skaitot no pieteikumā 
norādītā datuma, bet ne 
agrāk kā no 2022. gada 
1. maija. Pašvaldība 
atlīdzības pieteikumu izskatīs 
mēneša laikā un piešķirto 
atlīdzību par izmitināšanu 
par aktuālo mēnesi pārskaitīs 
iesniedzējam līdz nākamā 
mēneša 10. datumam. 

Atbalsta mehānismam plānotais 
valsts budžeta finansējums ir 
937 500 eiro. 
Vienlaikus valsts nodrošinās  
primāri sniedzamo  
atbalstu – izmitināšanu 
un pārtiku – tikai tiem 
Ukrainas civiliedzīvotājiem, 
kurus nebūs izmitinājusi 
tāda mājsaimniecība, kura 
saņem vai ir pieteikusies 
mājsaimniecību atlīdzības 
maksājumam. 

Kā zināms, 2022. gada 29. aprīlī 
Ministru kabinets apstiprināja 
jaunu pasākumu plānu par 
atbalsta sniegšanu Ukrainas 

Latvijas iedzīvotājiem, kas bez maksas izmitina savās mājās 
Ukrainas civiliedzīvotājus, pieejams valsts atbalsts

civiliedzīvotājiem Latvijas 
Republikā, kas nosaka valsts 
institūciju, pašvaldību un 
komersantu saskaņotu un 
nekavējošu rīcību, lai spētu 

uzņemt, izmitināt un nodrošināt 
sociālo atbalstu pakāpeniski līdz 
četrdesmit tūkstošiem Ukrainas 
civiliedzīvotāju, kuri bēg no 
kara. 

  Turpinājums no 1. lpp. 

Par lielgabarīta atkritumu 
nodošanu jūnijā
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Sports

1. maijā Olainē aizvadītas nebijušas 
sacensības – akvatlons
Cīņā par medaļām Olaines atklātajā 
čempionātā pulcējās vairāk nekā  
50 sportistu. Peldēšana notika  
2. vidusskolas peldbaseinā. Skriešanas 
posms tika aizvadīts stadionā pie 
Olaines 2. vidusskolas ar apļa garumu 
333 m. Atbilstoši īstā akvatlona 

noteikumiem sportisti startēja skriešanā 
pēc uzrādītā rezultāta peldēšanā. No 
Olaines akvatlonā piedalījās 18 bērni.
Starp jaunākajiem – astoņus un deviņus 
gadus vecajiem – dalībniekiem otro 
un trešo vietu ieņēma Dārta Kalniņa 
un Ekaterina Gubina. Trešajā vietā 
starp puišiem šajā kategorijā – Andrejs 
Pahomovs. Starp meitenēm vecumā 
no 10 līdz 11 gadiem pirmajā un otrajā 
vietā ierindojās Anastasija Černiševa un 
Agnese Viļķena. Starp meitenēm vecumā 
no 12 līdz 13 gadiem pirmajā un otrajā 
vietā ierindojās Darja Gubina un Adriana 
Semjonova. Starp meitenēm vecumā no 
14 līdz 15 gadiem pirmo vietu izcīnīja 
Arina Vlasova. Starp šīs pašas kategorijas 
puišiem otrā un trešā vieta Artūram 
Bierandam un Ralfam Tulinskim. Starp 
meitenēm vecumā no 16 līdz 17 gadiem 
pirmo vietu izcīnīja Elīna Vilkena.

30. aprīlī Jaunolainē aizvadīts brīvās 
cīņas turnīrs “Olaines kauss 2022”
Sacensībās bija pieteikti vairāk nekā  
280 sportisti, bet pēc dalībnieku 
svēršanās procedūras tika apstiprināta 
260 sportistu dalība no Latvijas, Igaunijas 
(Tallina, Kohtla-Jerve, Lihula), Lietuvas 
(Šauļi, Klaipēda, Kauņa, Vilkavišķi, 
Raseiņi) un Ukrainas. Sacensībās 
piedalījās arī 41 Olaines novada Lauras 
Skujiņas Cīņas sporta kluba sportists. 
Lai arī sacensībās bija ļoti liela 
konkurence, Olaines cīkstoņiem izdevās 
uzrādīt atzīstamus rezultātus –  
desmit sportisti kļuva par sacensību 
uzvarētājiem, astoņi izcīnīja godalgotas 
vietas. Komandu kopvērtējumā “Lauras 
Skujiņas Cīņas sporta klubs/Olaine” 
izcīnīja pārliecinošu 1. vietu, 2. vietā 
Igaunijas apvienotā komanda, 3. vietā –  
Daugavpils Individuālo sporta veidu 
skola. Sacensību atklāšanas ceremonijā 
dalībniekus sveica Marikas Zavadskas 
audzēkne, mākslas vingrotāja, kura bija 
sagatavojusi skaistu priekšnesumu!
Olaines novada cīkstoņu labākie rezultāti
Meiteņu konkurencē: 

2013.–2014. dzimšanas gads – 1. vieta 
Viktorijai Rečkinai (22 kg), Hannai 
Pedecei (33 kg), 2. vieta Sofijai Rubenei 
(43 kg), 3. vieta Martai Kazanskai (25 kg); 
2011.–2012. dzimšanas gads – 1. vieta 
Klārai Kokorevičai (52 kg); 
2009.–2010. dzimšanas gads – 1. vieta 
Margaritai Kirilovai (45 kg), Darjai 
Markovai (48 kg), 2. vieta Madarai 
Praulītei (39 kg); 2006.–2008. dzimšanas 
gads – 1. vieta Emīlijai Praulītei (45 kg), 
Amelai Kirilovai (57 kg).
Zēnu konkurencē: 2013.–2014. dzimšanas 
gads – 1. vieta Artūram Hļebņikovam 
(22 kg), Artūram Gailišam (35 kg), 2. vieta 
Ērikam Siņicinam (22 kg); 2010.–2012. 
dzimšanas gads – 1. vieta Denisam 
Dalibam (45 kg), 2. vieta Artjomam 
Priļipko (35 kg), 3. vieta Danielam Šiško 
(42 kg); 2008.–2009. dzimšanas gads –  
3. vieta Dmitrijam Dalibam (47 kg), 
Timuram Barašam (57 kg).

4. maijā noslēdzies Olaines tenisa 
turnīrs “Pavasara kauss 2022”
Turnīrā startēja četras grupas – 12 bērni, 
sešas sievietes, seši vīrieši elites grupā 
un seši tautas grupā. Bērnu grupā pirmo 
vietu izcīnīja Konstancija Krupnova, 
kura ar 11 pret 8 uzvarēja Elzu Miezīti 
(2. vieta). Savukārt spēlē par 3. vietu 
spēcīgākā izrādījās Darja Beļajeva. Viņa 
savu pretinieci Lauru Arzamascevu 
uzvarēja ar 11 pret 4. Sieviešu grupā  
1. vietu izcīnīja Konstancija Krupnova,  
2. vietā ierindojās Mārīte Stūrmane, bet 
3. vieta šoreiz Allai Meļohinai.
Vīriešu elites grupā 1. vietu, izcīnot 
uzvaru divos setos, ieguva Anris Krūmiņš, 
bet otrais palika Valters Krūmiņš. Spēlē 
par 3. vietu uzvarētājs abos setos bija 
Sergejs Artjemjevs, kurš apspēlēja 
Jevģeniju Arzamascevu. Vīriešu tautas 
grupā 1. vietu izcīnīja Toms Ritums, kurš 
finālā pārspēja Vladimiru Zaščerinski 
(2. vieta). Spēlē par 3. vietu spēcīgāks 
izrādījās Vladimirs Šlikovs, apspēlējot 
Jāni Dubovu ar 6:3 un 7:5.

Olaines novada sportisti  
izcīna medaļas krosmintona 
sacensībās Čehijā
Čehijas pilsētā Bohuminā, kas atrodas pie 
pašas Polijas robežas, 1. maijā norisinājās 
starptautiskās 500 punktu krosmintona 
sacensības. Olaines novadu no kluba 
“SK Sporta punkts/Olaine” godam 
pārstāvēja deviņi sportisti. Sacensībās 
bija pārstāvētas piecas dažādas 
valstis. Visās vecumgrupās startēja arī 
pasaules reitinga vadošie spēlētāji, kas 
ļāva “izmērīt” savas prasmes uz viņu 
fona. Rezultāti bija ļoti iepriecinoši, jo 
sacensību noslēgumā Olaines klubs ar 
lepnumu varēja vest mājās trīs godam 
nopelnītas medaļas. Jāteic, ka pusei no 
kluba dalībniekiem – Santai Trofimovai, 
Sintijai Riekstai, Amandai, Ievai un 
Emīlijai Jansonēm, Matīsam Gravam, 
kā arī Anitai Stivriņai – šīs bija debijas 
sacensības ārpus Latvijas. Jau maija 

beigās labākie kluba sportisti dosies 
uz Poliju, kur Varšavā gaidāms plašāks 
valstu spēlētāju loks. Šī būs lieliska 
pieredze, lai sāktu cītīgāk gatavoties 
Pasaules čempionātam, kas norisināsies 
jūnija beigās Horvātijas galvaspilsētā 
Zagrebā. Jaunietes U16: Santai 
Trofimovai – 3. vieta, Amandai Jansonei –  
4. vieta. Jaunieši U16: Matīsam Gravam –  
3. vieta. Jaunietes U18: Sintijai Riekstai –  
3. vieta. “Open” U18 dubultspēles: 
Matīsam Gravam un Sintijai Riekstai – 

dalīta 5. vieta.  
Sievietes: Ievai Jansonei – 7. vieta, Emīlijai 
Jansonei – 10. vieta. “Open”: Kristeram 
Gravam – 7. vieta. Sievietes O40: Anitai 
Stivriņai – dalīta 5. vieta, Zanei Gravai – 
dalīta 5. vieta. “Mix” dubultspēles: Zanei 
Gravai un Kristeram Gravam – dalīta 
9. vieta, Arnim Āboltiņam un Anitai 
Stivriņai – dalīta 9. vieta.

7. un 8. maijā norisinājās ātrā šaha 
turnīrs “Olaines šaha pavasaris” 
Pirmajā dienā notika bērnu sacensības, 
kurās “dažāda stipruma” turnīros 
kopumā piedalījās 196 dalībnieki pirmajā 
dienā un aptuveni 50 otrajā, un, ja ne 
gripa un pavasara vīruss, kas pēdējā brīdī 
pārsteidza ne vienu vien, spēlētāju pulks 
būtu bijis vēl lielāks. Kaut arī šahistiem 
ar mazāku pieredzi turnīrs nebija 
vieglākā pieredze, jo diena bija gara un 
nogurdinoša, A un B turnīra rezultātu 
analīze liecina, ka ar mazāk kārtām 
pie liela dalībnieku skaita uzvarētāju 
objektīvi noskaidrot nebūtu iespējams, 
jo pat tagad daudzi labākie nemaz 
netikās savstarpējās cīņās, par ko varēja 
pateikties veiksmīgai izlozei!
Turnīrā bija pārstāvētas visu Latvijas 
novadu pilsētas, ar lielāku vai mazāku 
dalībnieku skaitu piedalījās Rīgas, 
Jēkabpils, Ventspils, Kuldīgas, Olaines, 
Jelgavas, Liepājas, Mārupes, Jūrmalas, 
Limbažu, Cēsu, Vangažu, Vecumnieku, 
Tūjas, Saulkrastu, Rēzeknes un Tukuma 
pārstāvji. Turnīrā “Olaines šaha 
pavasaris”, kas notika 8. maijā, uzvarēja 
FM Vitālijs Levčenkovs, kurš astotajā 
rapida (10+5) kārtā ieguva septiņus 
punktus. Otrais palika olainietis Emīls 
Jānis Mieriņš, kuram 6,5 punkti, bet 
trešais finišēja Jūlijs Libensons ar sešiem 
punktiem. Tūdaļ aiz viņa ierindojās 
labākā no dāmām WFM Renāte  
Vidruska. Visi rezultāti apskatāmi  
chess-results.com. Otrās dienas 
sacensībās dalībnieki bija ieradušies no 
Latvijas, Lietuvas, Ukrainas un Zviedrijas.
Nākamie Olaines Šaha svētki tiek 
plānoti novembrī (kā tas jau ierasti bijis), 
savukārt turnīrs tikai meitenēm “Spēlē 
dāmas!” – nākamā gada februāra beigās 
vai marta sākumā (meiteņu turnīru 
iecerēts organizēt reizi gadā).

Olaines sportisti izcīna godalgotas 
vietas vieglatlētikas sacensībās Cēsīs
11. maijā norisinājās Cēsu PSS un Ādažu 
BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā 
U14 un U16 grupām Cēsīs. Sacensībās 
piedalījās arī pieci Olaines vieglatlēti, 
no viņiem trīs sportistiem izdevās 
iekļūt godalgotajā trijniekā: U14 Sofijai 
Zagladovai 3. vieta 80 m sprintā ar 
rezultātu 11,08 sek.; U14 Kārlim Ozoliņam 
3. vieta 80 m sprintā ar rezultātu  
10,85 sek.; U16 Madarai Martai Alkai  
3. vieta tāllēkšanā ar rezultātu 4,42 m. 
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Izglītība

Olaines 1. vidusskolas autostāvvietā 
aizvien biežāk redzami autobusi, 

kuri gaida skolēnus, lai vestu viņus 
piedzīvojumā. 
• Ekskursiju maratonu aizsāka 11.d 

ar ceļojumu uz Ventspili, kur tika 
apmeklēta Livonijas ordeņa pils un 
iepazīta jauna vēstures lappuse. 

• Tālu ceļu mēroja arī 9.a klase, aizceļojot 
līdz Jūrkalnei, iepazīstot suitu 
kultūras mantojumu un pāršķirstot 
Ziemassvētku kauju vēstures lappuses. 

• 5.a un 5.c klase devās uz Turaidas 
muzejrezervātu un piedalījās 
nodarbībā “Uzvārdu došana Vidzemē” 
un orientēšanās spēlē  “Tūkstošgades 
stāsts”. 

• 9.c klase devās ekskursijā uz Ķemeru 
Nacionālo parku un piedalījās 
piedzīvojumu spēlē “Izlūku gaitās”. 

• 8.c, 8.d un visas 10. klases devās 
iepazīt Līgatnes rūpniecisko vēsturi, 
neaizmirstot arī par mierpilnajām 
ainavām pavasara rotā. 

• 8.a un 6.a klase atklāja vēsturi 
Daugavas krastos Doles muižas 
parkā, apjauta likteņupes varenumu, 
aplūkojot vēstures liecības.

• 6.b un 2.d klase devās uz Rīgas Kino 
muzeju, lai iepazītu kino vēsturi un 
iemēģinātu roku meistardarbnīcās.

Maijs ir tikai pusē, un daudzi vēl dosies 
savā piedzīvojumā ar klasi, lai atklātu 
Latvijas skaistumu pavasara plaukumā 
un pāršķirstītu vēstures lappuses. 

Inese Protopopova,
direktora vietniece audzināšanas darbā

Olaines 2. vidusskolā viesojas skolēni 
no Turcijas, Rumānijas un Portugāles

Olaines 2. vidusskolā sākās aktīva ro-
sība un gatavošanās ārzemju viesu 

uzņemšanai pēc 2022. gada marta vizītes 
portugāļu salā Madeirā. Maijs mūsu skolā 
sācies sevišķi aktīvi, jo paralēli valsts svēt-
kiem 2.–6. maijā skola uzņēma skolēnu 
un skolotāju grupas no Turcijas, Rumā-
nijas un Portugāles “Erasmus+” projekta 
“Friendship is a Treasure” (“Draudzība ir 
dārgums”) ietvaros.

2. maijā visi atbraucēji tika svinīgi sveikti 
projekta atklāšanas ceremonijā, kur veik-
smes vēlējumus izteica skolas direktore 
Ludmila Osipova. Pēc atklāšanas uzrunām 
katras dalībvalsts pārstāvji iepazīstināja 
pārējos partnerus ar savas delegācijas 
pārstāvjiem. Pateicoties 4.a un 4.b klases 
skolēniem, viesiem bija iespēja noklau-
sīties latviešu dziesmu, redzēt tautasde-
jas un arī pašiem padejot. Otrajā dienas 
daļā tika organizēta praktiska nodarbība 
dizaina un tehnoloģijas darbnīcā. Vēlāk 
viesiem bija iespēja iepazīties ar skolas 
modernajām mācību telpām. 

Otrajā dienā Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja direktors Viktors Andruš kevics 
sniedza viesiem priekštatu par 20. gad-
simta notikumiem un vēsturi Olaines pil-
sētā un apkārtnē, iepazīstināja ar muzeja 
eksponātiem. Kopā ar muzeja vecāko 
speciālistu Māri Ribicki apmeklējām Pir-
mā pasaules kara vēstures izziņas mar-
šrutu. Vēlāk laipni tikām uzņemti Olaines 
novada pašvaldībā, kur Olaines novada 
domes priekšsēdētājs Andris Bergs un 
sabiedrisko attiecību speciāliste Nataļja 
Tropkina pastāstīja projekta partneriem 
par izglītības iestādēm Olainē, domes 
atbalstu ģimenēm ar bērniem, informēja 
arī par jauniešu aktivitātēm Olaines nova-
dā. Jau neformālās sarunās ciemiņi augsti 
novērtēja pašvaldības ieguldījumu skolas 
un Olaines pilsētas attīstībā. Tālāk viesi 
un mūsu skolas skolēni tikās bibliotēkā. 
Programmas pirmajā daļā skolēniem bija 
iespēja iepazīties ar krājuma interesantā-
kajām grāmatām un piedalīties radošajā 
darbnīcā – krāsot mandalas. Savukārt 

otrā daļa iesākās ar kopālasīšanu ar spe-
ciāli apmācītiem sunīšiem, kuri prot klau-
sīties. Aktivitātes bibliotēkā noslēdzās ar 
kristālu mandalām. Kristāli cilvēkā rada 
sirds, prāta un emociju harmoniju, dod 
mieru un attīsta radošumu. Tādā veidā 
tapa prieka mandalas, laimes mandalas, 
mīlestības mandalas, mandalas veiksmei 
mācībās u. tml. Otro dienu noslēdza de-
jas, kuras organizēja 10. klases skolēni.

Trešās dienas ekskursijas laikā viesi iepazi-
na zoodārza iemītniekus, pētīja to mājok-
ļus, līdz ar to padziļināja savas zināšanas 
par dzīvniekiem. Sevišķi lielu interesi viesi 
izrādīja par žirafēm, čūskām, krokodiliem. 

Nākamajā dienā no rīta sagaidījām viesus 
ceptuvē “Lāči”. Tur bija organizēta izzino-
ši izglītojoša ekskursija: iepazināmies ar 
senām maizes cepšanas tradīcijām Latvi-
jā, katrs varēja iejusties konditora lomā, 
cepot savus kliņģerus. Dienas otrajā pusē 
devāmies uz kūrortpilsētu Jūrmalu. Mūsu 
pastaiga sākās Majoru ielā pie Lāčplēša 
pieminekļa. Redzējām jaunus vides ob-
jektus – soliņus ar bronzas kaijām. Baudī-
jām Jūrmalai raksturīgo koka arhitektūru. 

Projekta pēdēja diena bija saistīta ar em-
pātijas veicināšanu caur vēstures un kul-
tūras izzināšanu, un viesiem tika izrādīta 
Vecrīga, bija iespēja paraudzīties uz Rīgu 
no Pēterbaznīcas torņa skatu laukuma un 
izbaudīt ilūziju pasauli muzejā “Kosmoss”.

Dalībvalstu pārstāvjus iedvesmoja un 
patīkami pārsteidza Latvijas speciālistu 
profesionalitāte, radošums un aizrautība. 
Ciemiņi mājup devās piepildīti ar jaunām 
idejām, emocijām un vēlmi kādreiz at-
griezties Latvijā. Nākamā šī projekta tik-
šanās norisināsies Turcijā. 

Paldies visiem pedagogiem un skolēniem 
par atbalstu un līdzdarbošanos projekta 
pasākumu organizēšanā! 

Jeļizaveta Stankeviča,
sociālā pedagoģe

Laika posmā no šī gada 20. aprīļa līdz 
9. maijam “Erasmus+” mobilitātes 

projekta “Kvalifikācijas prakses ārzemēs –  
ieguldījums nozares attīstībā” 
(2020-1-LV01-KA116-077399) ietvaros 
Rīgas Tehniskās universitātes Olaines 
Tehnoloģiju koledžas profesionālās 
vidusskolas audzēkņi izgāja kvalifikācijas 
praksi “Schulcentrum der Sekundarstufe 
II Utbremen – Euroschule”.
Audzēkņi atzīmē, ka “Erasmus+” 
projekta laikā apguva daudzas un 
dažādas metodes, ar kurām pirms tam 
nebija strādājuši, piemēram, kā veidot 
PCR barotnes, kā veikt “Delvo-Test” uz 
piena antibiotikām un strādāt ar Ātrās 
olbaltumvielu šķidruma hromatogrāfijas 
(FPLC) sistēmu, apguva darbu ar 
atomu absorbcijas spektrofotometriju, 
izmantoja visdažādākās hromatogrāfijas 
metodes, neaizmirstot arī pamatlietas 
vispārīgajā laboratoriju darbā (šķīdumu 
gatavošana, svēršana, iekārtu kalibrācija, 
vispārēja gatavošanās pirms laboratorijas 
darba), un attīstīja savas esošās 
laboratorijas prasmes.

Vēl “Erasmus+” sniedza iespēju 
izpētīt Vācijas pilsētu Brēmeni, kurai 
ir ļoti bagāta vēsture un skaistas 
ēkas. Audzēkņi šodien ir atgriezušies 
Latvijā un minēja, ka šī viņiem bija 
fantastiska iespēja uzlabot gan savas 
biotehnoloģiskās, analītiski ķīmiskās 
prasmes un zināšanas, gan redzēt un 
uzzināt daudz ko jaunu profesionālajā 
un kultūras jomā. “Erasmus+” projekts 
neapšaubāmi bija arī lieliska iespēja 
gan uzlabot savas angļu valodas 
zināšanas, gan iemācīties kādus jaunus 
vācu vārdiņus, kā arī satikt jaunus un 
neaizmirstamus draugus.

“Neviens nezinājām, kā viss sanāks un 
izdosies, jo šī mums bija pirmā reize 
uz tik ilgu laiku ārpus mūsu ierastās 
vides un profesionālo terminu lietošanā 
angļu valodā, taču viss sanāca vēl 
labāk, nekā jebkad varējām iedomāties. 
Esam pateicīgi par iegūto pieredzi un 
pieredzēto Vācijā (Brēmenē) “Erasmus+” 
projekta ietvaros,” stāstīja audzēkņi. 

“Erasmus+” prakse Brēmenē

Ekskursiju laiks Olaines 1. vidusskolā

12. maijā pēc liela pārtraukuma Olaines 1. vidusskolā notika pirmais skolēnu mācību 
uzņēmumu (SMU) pavasara pasākums. SMU ir skolēnu dibināts mācību uzņēmums, 
kas tiek veidots, lai attīstītu skolēnos uzņēmējspēju kompetences un iegūtu pirmo 
pieredzi. Lai arī visu šo laiku sadarbībā ar “Junior Achievement Latvia” skolēni 
teorētiski apguva biznesa izglītības programmu, vairāki SMU bija gatavi savas idejas 
pārvērst precēs. SMU vadītāja Sandra Teile ierosināja organizēt tirdziņu. Tajā piedalījās 
četri dalībnieki: “Laura” – Laura Tretjakova (4.b klase); “Jokto” – Madara Kerija, Nikola 
Bite (4.c klase); “Putenis” – Kitija Rence, Margarita Radko, Līna Vabale (4.c klase); 
“PLOX” – Gundars Emerbergs, Markuss Saidāns (4.c klase); 3.a klases meitenes ar 
skolotājas Tonijas Jumtiņas atbalstu – viņas nākamgad nolēmušas uzsākt darbu pie 
sava SMU izveides. Šajā pasākumā bija gan skaituma lietas, gan pašgatavoti gardumi. 
Paldies par ieguldīto darbu SMU koordinēšanā S. Teilei! 
Elita Kalnbērza, direktora vietniece

Skolēnu mācību uzņēmumu pavasara tirdziņš
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2022. gada 20. februārī Olaines 
pilsētai palika 55 gadi, un 2022. gads ir 
izsludināts par Olaines jubilejas gadu. 
Olaines novada dome pieņem lēmumu 
piešķirt Olaines novada pašvaldības 
apbalvojumus:
• atzinības rakstu un piemiņas balvu –  

sudraba monētu “Olainei 55” – 
darbiniekiem, uzņēmumu kolektīviem 
un sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem 
saskaņā ar apstiprināto sarakstu;

• goda rakstu “Olaines novada lepnums” 
un piemiņas balvu – sudraba monētu 
ar zelta pārklājumu “Olainei 55” –  
novadniekiem, kuru nopelni un 
ieguldījums Olaines novada attīstībā 
un popularizēšanā ir bijis īpaši 
nozīmīgs (saskaņā ar apstiprināto 
sarakstu).

Pilnvarot Olaines novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāju Andri Bergu 
pasniegt Olaines novada pašvaldības 
apbalvojumus 2022. gada 26. maijā 
Olaines novada svētku svinīgajā 
pasākumā.

Apbalvojamo saraksts, kuriem piešķirts  
Olaines novada pašvaldības
GODA RAKSTS “OLAINES NOVADA 
LEPNUMS” un piemiņas balva
Olaines 55. gadadienā

1. Vairim Stramkalim par izciliem 
sasniegumiem starptautiskajā 
ekonomikas olimpiādē un ieguldījumu 
Olaines novada vārda popularizēšanā

2. Lienei Johansonei par profesionālu, 
godprātīgu un nesavtīgu darbu Olaines 
Vēstures un mākslas muzeja attīstībā 
un ieguldījumu Olaines novada vārda 
popularizēšanā

3. Olaines Sporta centra šaha kluba 
galvenajai trenerei Gunai Skujiņai 
par ieguldījumu Olaines novada vārda 
popularizēšanā un Olaines jauno šahistu 
veiksmīgā sagatavošanā turnīriem

4. Lauras Skujiņas brīvās cīņas kluba 
galvenajai trenerei Laurai Skujiņai 
par ieguldījumu Olaines novada vārda 
popularizēšanā un Olaines jauno 

sportistu veiksmīgā sagatavošanā 
turnīriem 

5. Biedrības “Citāds Es” dibinātājai un 
valdes priekšsēdētājai Ievai Čukurei 
par aktīvu sabiedrisko darbību un 
ieguldījumu cilvēku ar invaliditāti 
atbalstā

Apbalvojamo saraksts, kuriem piešķirts 
Olaines novada pašvaldības
ATZINĪBAS RAKSTS un piemiņas balva
Olaines 55. gadadienā

1. Izglītībā, zinātnē:
1.1. Olaines novada pašvaldības 
Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai 
Mārītei Zaubei par nopelniem un 
ieguldījumu izglītībā un kultūrā, Olaines 
novada attīstībā un popularizēšanā

1.2. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes “Magonīte” vadītājai Jeļenai 
Kalvišai par ilggadēju, radošu un 
nesavtīgu darbu bērnu audzināšanā, 
iestādes vadībā un ieguldījumu Olaines 
novada attīstībā un popularizēšanā

1.3. RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 
profesionālo mācību priekšmetu 
skolotājai Jeļenai Pisarjonokai 
par profesionālu un aktīvu darbu 
koledžas attīstībā, jauniešu izglītošanā 
un Olaines novada vārda popularizēšanā

1.4. Olaines 1. vidusskolas skolotājai 
Leldai Balodei par ieguldījumu 
bioloģijas mācīšanā un skolēnu 
pilsoniskajā audzināšanā

1.5. Olaines 1. vidusskolas skolotājam 
Kārlim Zalpēteram par ilggadēju 
matemātikas jomas darba koordinēšanu 
un atbildīgu iesaistīšanos skolas 
procesos

1.6. Olaines 1. vidusskolas direktora 
vietniecei mācību darbā Veldai 
Veinbergai par ieguldījumu 
Olaines 1. vidusskolas pirmsskolas 
un sākumskolas posma ikdienas 
darba mērķtiecīgā organizēšanā 
struktūrvienībā Jaunolainē

1.7. Olaines 2. vidusskolas bibliotekārei 
Daigai Raļļai par godprātīgu darbu, 
profesionālo meistarību, aktīvu un 
radošu dalību projektos un pasākumos 

1.8. Olaines 2. vidusskolas sociālo zinību 
un dabaszinību skolotājai Olgai Vonogai 
par ilggadēju, nesavtīgu ieguldījumu 
skolas attīstībā un ilgtspējīgumā, 
radošu darbu skolēnu izglītošanā un 
audzināšanā

1.9. Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
kokles klases pedagoģei un skolas 

koklētāju ansambļa “Dzirksts” dibinātājai 
un mākslinieciskajai vadītājai Andai 
Eglītei par nopelniem un ieguldījumu 
kultūrā, izglītībā un Olaines novada 
attīstībā un popularizēšanā

1.10. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes “Dzērvenīte” skolotājai 
Svetlanai Boreiko par profesionalitāti, 
radošumu un atbalstu bērnu izglītošanā 
un sportisko vērtību izkopšanā

1.11. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīle” skolotājai Svetlanai 
Putniņai  par ilggadēju, atbildīgu un 
kvalitatīvu darbu pirmsskolas bērnu 
izglītošanā

1.12. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes “Magonīte” skolotājai Tatjanai 
Čuprovai par ilggadēju, profesionālu 
un godprātīgu darbu pirmsskolas bērnu 
izglītošanā un iestādes stratēģisko mērķu 
sasniegšanā

1.13. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes “Ābelīte” skolotājai Jeļenai 
Pavlovai par ilggadēju, radošu darbu 
iestādē un augstu profesionalitāti darbā 
ar Olaines novada izglītojamajiem ar 
speciālajām vajadzībām

1.14. Olaines novada Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas vadītājai Dacei 
Lasmanei par ilggadēju, profesionālu un 
godprātīgu darbu, vadot Olaines novada 
Pedagoģiski medicīnisko komisiju

1.15. Kārlim Eidukam par izciliem 
sasniegumiem starptautiskajās 
ekonomikas olimpiādēs un ieguldījumu 
Olaines novada vārda popularizēšanā

1.16. Ernestam Tomasam Auziņam 
par izciliem sasniegumiem 
starptautiskajā bioloģijas olimpiādē 
un ieguldījumu Olaines novada vārda 
popularizēšanā

2. Kultūrā:
2.1. Olaines bibliotēkas vadītājai 
Anastasijai Kargapoļcevai par 
ilggadēju un godprātīgu darbu Olaines 
novada bibliotēkas attīstībā un Olaines 
novada vārda popularizēšanā

2.2. Olaines Kultūras nama pasākumu 
organizatorei Vitai Morkūnai par 
ilggadēju, godprātīgu un nesavtīgu 
darbu kultūras tradīciju saglabāšanā un 
Olaines novada vārda popularizēšanā

2.3. Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
vecākajam speciālistam Mārim Ribickim
par nozīmīgu ieguldījumu Olaines 
novada vēstures izpētē, muzeja attīstībā 
un Olaines vārda popularizēšanā

2.4. Renāram Mastiņam par Olaines 
novada rokmūzikas popularizēšanu, 
jauno rokgrupu un izpildītāju 
iedvesmošanu un sadarbību ar Olaines 
Kultūras centru rokfestivāla “Rock Out” 
organizēšanā

2.5. māksliniecei Jeļenai Kažokai 
par radošu darbu, aktīvu sadarbību ar 
Olaines Vēstures un mākslas muzeju 
un ieguldījumu Olaines novada vārda 
popularizēšanā

2.6. Kristam Indrišonokam par 
nozīmīgu ieguldījumu Olaines novada 
vārda popularizēšanā un ievērojamu 
devumu Latvijas mūzikas un kultūras 
veidošanā

3. Sportā: 
3.1. skeitbordistam Artūram Liskovam 
par izciliem sasniegumiem Pasaules 
čempionātā skeitbordā un ieguldījumu 
sporta popularizēšanā Latvijā un pasaulē  

3.2. brīvās cīņas sportistei Margaritai 
Kirilovai par izciliem sasniegumiem 
Latvijas čempionātos un starptautiskajos 
turnīros un ieguldījumu Olaines novada 
vārda popularizēšanā

3.3. peldētājam Emīlam Mortuzānam
par izciliem sasniegumiem Latvijas 
čempionātos peldēšanā un vasaras 
olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās 
un ieguldījumu Olaines novada vārda 
popularizēšanā

4. Tautsaimniecībā: 
4.1. Olaines novada pašvaldības 
būvinženierei Marijai Juršai par 
ilggadēju, godprātīgu un profesionālu 
darbu un ieguldījumu Olaines novada 
attīstībā 

4.2. Olaines novada pašvaldības ceļu 
inženierim Andim Šarkovskim 
par profesionālu darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu Olaines novada 
infrastruktūras attīstībā 

4.3. AS “Olaines ūdens un siltums”  
projektu vadītājam Kristapam Vītiņam 
par godprātīgu darbu un ieguldījumu 
Olaines novada infrastruktūras attīstībā

4.4. AS “Olaines ūdens un siltums” 
Remontdarbu un labiekārtošanas 
iecirkņa vadītājam Eināram Libertam 
par godprātīgu darbu un ieguldījumu 
Olaines novada infrastruktūras attīstībā

4.5. SIA “Dinair Filton” kolektīvam
par ieguldījumu Olaines novada 
uzņēmējdarbības attīstībā
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4.6. SIA “Drukātava” kolektīvam
par ieguldījumu Olaines novada 
uzņēmējdarbības attīstībā

4.7. SIA “Smalkais muslis” 
kolektīvam par ieguldījumu Olaines 
novada uzņēmējdarbības attīstībā

4.8. SIA “Bohnenkamp” kolektīvam
par ieguldījumu Olaines novada 
uzņēmējdarbības attīstībā

5. Veselības aizsardzībā
un sociālajā aprūpē:
5.1. Olaines novada ģimenes ārstei 
Astrai Miķelsonei par profesionālu un 
godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu 
un ieguldījumu cīņā ar Covid-19 
infekciju, veicot vakcināciju

5.2. Olaines novada pašvaldības 
aģentūras “Olaines Sociālais dienests” 
Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem 
vadītājai Solvitai Deglei par inovatīvu 
darba metožu ieviešanu sociālajā darbā 
ar ģimenēm ar bērniem un profesionālu 
un atbalstošu attieksmi saskarsmē ar 
klientiem un darbiniekiem

5.3. Olaines novada pašvaldības 
aģentūras “Olaines Sociālais dienests” 
Sociālās palīdzības un sociālā darba 
nodaļas sociālajam darbiniekam Igoram 
Samoiļenko par ieguldīto darbu Olaines 
novada iedzīvotāju sociālās labklājības 
nodrošināšanā Covid-19 pandēmijas 
apstākļos un pašaizliedzīgu darbu ar 
Ukrainas bēgļiem

6. Sabiedriskajā darbībā:
6.1. biedrības “Olaines NVO apvienība” 
valdes priekšsēdētājai un biedrības 
“Pīlādzis” valdes priekšsēdētājai Ausmai 
Konošonokai par aktīvu sabiedrisko 
darbību un ieguldījumu Olaines novada 
attīstībā un popularizēšanā

6.2. interešu grupas “Piesaulīte” 
dibinātājai un vadītājai Ausmai Cīrulei 
par aktīvu sabiedrisko darbību un 
ieguldījumu Olaines novada vārda 
popularizēšanā

6.3. biedrībai “Jaunolaines attīstībai”
(Andai Šarkovskai un Maijai Bebrei) 
par aktīvu sabiedrisko darbību un 
ieguldījumu Olaines novada attīstībā

6.4. biedrībai “Medemciema 
attīstībai” (Jurim Kudiņam un Ģirtam 
Būmanim) par aktīvu sabiedrisko 
darbību un ieguldījumu Olaines novada 
attīstībā  

• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL3/2022 
“Olaines novada pašvaldības 2022. gada 
līdzdalības budžeta projektu konkursa 
nolikums”. 

• Apstiprināt “Olaines novada 
teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam  
4.1. redakciju” ar izmaiņām pilnveidotajā 
4.1. redakcijā atbilstoši teritorijas 
plānojuma izstrādes vadītājas 2022. gada  
21. aprīļa informācijā par 
redakcionālajiem precizējumiem 
ietvertajiem priekšlikumiem. Izdot 
saistošos noteikumus Nr. SN5/2022 
“Olaines novada teritorijas plānojuma 
2018.–2030. gadam teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi 
un grafiskā daļa” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi Nr. SN5/2022). Ar Saistošo 
noteikumu Nr. SN5/2022 īstenošanas 
uzsākšanas dienu atzīt par spēku 
zaudējušiem: 
1) 2005. gada 28. septembra saistošos 
noteikumus Nr. 6 “Olaines pilsētas 
teritorijas plānojums 2004.–2016.”; 
2) 2008. gada 16. jūlija saistošos 
noteikumus Nr. 8 “Olaines pagasta 
teritorijas plānojuma 2008.–2020. 
gadiem grafiskā daļa, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”; 
3) 2018. gada 20. februāra 
saistošos noteikumus Nr. SN3/2018 
“Lokālplānojuma Eiropas standarta 
platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail 
Baltica būvniecība un ar to saistītās 
infrastruktūras teritorijas attīstība 
Olaines novada Olaines pagasta 
teritorijas daļā, grozot Olaines novada 
Olaines pagasta teritorijas plānojumu 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un Grafiskā daļa”. 
Uzdot: 1) sabiedrisko attiecību 
speciālistēm publicēt lēmumu par 
teritorijas plānojuma apstiprināšanu 
piecu darba dienu laikā pēc tā stāšanās 
spēkā pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Olaines domes vēstis” un 
pašvaldības tīmekļa vietnē; 
2) Attīstības nodaļas vadītājai publicēt 
informāciju Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 
Saistošie noteikumi Nr. SN5/2022 stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma 
publicēšanas Latvijas Republikas 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 
bet īstenojami saskaņā ar Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 27. pantā 
noteikto.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. SN6/2022 “Par Olaines novada 
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 
izīrēšanas kārtību”.

• Nodrošināt Ukrainas 
civiliedzīvotājiem (kuri izceļo no Ukrainas 
vai kuri nevar atgriezties Ukrainā 

Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā 
konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises 
laikā) izmitināšanas pakalpojumu 
saņemšanu no Ukrainas civiliedzīvotāja 
reģistrēšanas datuma Ukrainas 
civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai 
nepieciešamās informācijas reģistrā, 
nosakot, ka:
1. Olaines novada pašvaldība 

attiecīgajam pakalpojuma 
sniedzējam par faktisko izmitināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanu 
diennaktī, ieturot normatīvajos tiesību 
aktos paredzētos nodokļus, par: 

- 1.1. pirmo personu maksā 6,71 eiro; 
- 1.2. otro personu piemēro 30% 

no lēmuma 1.1. punktā noteiktās 
summas; 

- 1.3. trešo personu un par katru 
nākamo personu piemēro 10% 
no lēmuma 1.1. punktā noteiktās 
summas;

2. par izmitināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanu ar attiecīgo 
pakalpojuma sniedzēju un 
pakalpojuma saņēmēju tiek 
slēgts atbilstošs līgums, ievērojot 
izmitināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanai izmantoto 
saimnieciskās darbības vai 
uzņēmējdarbības formu;

3. izmitināšanas pakalpojumu 
administrēšanu veic Olaines novada 
pašvaldības aģentūra “Olaines 
Sociālais dienests”;

4. līgumu par izmitināšanas 
pakalpojuma sniegšanu noslēdz 
Olaines novada pašvaldības aģentūra 
“Olaines Sociālais dienests” pēc 
attiecīga pakalpojuma sniedzēja 
iesnieguma saņemšanas;

5. Olaines novada pašvaldības aģentūra 
“Olaines Sociālais dienests” var 
pieprasīt iesniegt dokumentu, kas 
apliecina attiecīgo telpu lietošanas, 
tiesiskā valdījuma vai īpašuma 
tiesības, ja šādu ziņu nav Olaines 
novada pašvaldības aģentūras 
“Olaines Sociālais dienests” rīcībā.

Pilnvarot Olaines novada 
pašvaldības aģentūru (turpmāk – 
p/a) “Olaines Sociālais dienests”                                                                                                     
slēgt lēmumā noteikto līgumu. Uzdot 
pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciālistiem ievietot informāciju Olaines 
novada dzīvokļu un māju īpašniekiem 
Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē 
un “Facebook”, un pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Olaines domes 
vēstis”. Lēmums stājas spēkā ar tā 
pieņemšanas brīdi, un lēmumā noteiktā 
izmitināšanas kārtība attiecināma no 
2022. gada 1. maija.

• Organizēt divas vasaras nometnes: 
1) Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā 

“Olaines sākumskola” – nometni “Zaļās 
dienas”; 

2) Olaines 2. vidusskolā – ekonometni 
“Varavīksne”. 
Apstiprināt pasākuma “Vasaras 
nometne “Zaļās dienas””: 
1) norises vietu un laiku: Olaines  
1. vidusskolas struktūrvienībā “Olaines 
sākumskola” (Meža iela 2, Jaunolaine) 
divās grupās: 
- 1. grupa ar plānoto dalībnieku  

skaitu 25:  2022. gadā no 6. jūnija  
līdz 10. jūnijam;

- 2. grupa ar plānoto dalībnieku  
skaitu 25:  2022. gadā no 13. jūnija  
līdz 17. jūnijam;

2) nometnes vadītāju –  
Olaines 1. vidusskolas direktora  
vietnieci Veldu Veinbergu; 
3) kopējo nometnes budžetu 8627 eiro  
ar plānoto kopējo dalībnieku skaitu  
divās grupās – 50; 
4) nometnes  izdevumu kompensācijai 
dalības maksu no viena dalībnieka –  
35 eiro. 
Apstiprināt pasākuma “Vasaras 
ekonometne “Varavīksne””: 
1) norises vietu un laiku: Olaines  
2. vidusskolā (Skolas iela 1, Olaine)  
2022. gadā no 13. jūnija līdz 22. jūnijam; 
2) nometnes vadītāju – Olaines  
2. vidusskolas skolotāju Marinu 
Senčurovu; 
3) kopējo nometnes budžetu 10 158 eiro 
ar plānoto kopējo dalībnieku skaitu – 60 
(trīs grupas ar 20 dalībniekiem katrā); 
4) nometnes izdevumu kompensācijai 
dalības maksu no viena dalībnieka –  
45 eiro. 
Piešķirt 50% atlaidi no lēmumā 
apstiprinātās dalības maksas 
daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuru 
dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novadā. 
Apmaksāt noteikto 50% atlaidi no  
p/a “Olaines Sociālais dienests” budžeta 
līdzekļiem. Nometnes īstenošanā 
jāievēro Ministru kabineta 2021. gada  
28. septembra noteikumos Nr. 662 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” un citos tajā brīdī spēkā 
esošajos likumdošanas aktos noteiktie 
ierobežojumi, drošības pasākumi 
un ieteikumi. Uzdot pašvaldības 
izpilddirektora vietniecei noslēgt 
līgumus, saistītus ar vasaras nometņu 
pasākumiem, tai skaitā līgumus ar 
vecākiem par dalību un pasākuma 
dalības maksas nomaksu. Piecpadsmit 
dienu laikā pēc nometņu norises 
nometņu vadītājām V. Veinbergai un 
M. Senčurovai iesniegt atskaites par 
nometņu norisi un līdzekļu izlietojumu 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai.

• Pieņemt zināšanai SIA “Zemgales 29”  
2021. gada pārskatu par periodu  

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (aprīlis)
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no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada  
31. decembrim.

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības 2021. gada finanšu pārskatu. 
Iekļaut Olaines novada pašvaldības  
2021. gada finanšu pārskatu Olaines 
novada pašvaldības 2021. gada 
konsolidētajā finanšu pārskatā.

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības 2021. gada finanšu 
pārskatu: 

1) Olaines novada pašvaldības  
2021. gada bilanci: bilances kopsumma 
2021. gada beigās – 64 932 790 eiro; 

2) Olaines novada pašvaldības 
2021. gada pārskatu par darbības 
finansiālajiem rezultātiem: 2021. gada 
izpildes rezultāts – 2 913 904 eiro; 

3) Olaines novada pašvaldības  
2021. gada pašu kapitāla izmaiņu 
pārskatu: pašu kapitāls 2021. gada  
beigās – 55 761 528 eiro; 

4) Olaines novada pašvaldības  
2021. gada naudas plūsmas pārskatu: 
ieņēmumos – 24 630 452 eiro,  
izdevumos – 25 111 346 eiro,  
naudas līdzekļi 2021. gada beigās –  
4 719 101 eiro; 

5) Olaines novada pašvaldības  
2021. gada finanšu pārskata 
pielikumus: grāmatvedības 
uzskaites principu aprakstu, gada 
pārskata sagatavošanas principu 
aprakstu, finanšu instrumentu risku 
pārvaldīšanas aprakstu, finanšu 
pārskata posteņu strukturizēto 
skaidrojumu.

• Apstiprināt p/a “Olaines Sociālais 
dienests” 2021. gada darba plāna 
izpildi. Apstiprināt p/a “Olaines Sociālais 
dienests” 2022. gada darba plānu.

• Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt cenu aptauju un nodrošināt 
dzīvoklī Zeiferta ielā 3-17, Olainē, 
nepieciešamos remontdarbus. 

• Atļaut atsavināt dzīvokli Kūdras  
ielā 13-27, Olainē, dzīvokļa īrniekam D. S. 
un uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai: 
1) pasūtīt un saņemt sertificēta vērtētāja 
dzīvokļa novērtējumu; 
2) iesniegt Finanšu komitejā domes 
lēmuma projektu par dzīvokļa pirkuma 
līguma slēgšanu. Noteikt, ka dzīvokļa 
Kūdras ielā 13-27, Olainē, atsavināšanas 
ierosinātājai D. S. mēneša laikā jānoslēdz 
notariāli apliecināta vienošanās par 
dzīvokļa Kūdras ielā 13-27, Olainē, 
iegūšanu īpašumā vai vienošanās ar 
apliecinājumu, ka dzīvoklis Kūdras ielā 
13-27, Olainē, ir D. S. atsevišķa manta.

• Apstiprināt zemesgabala 
“Krūmrozes”, Olaines pagasts, 1,4490 ha,  
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 20 600 eiro. 

• Apstiprināt zemesgabala “Malenieki”, 
Pēternieki, 0,4752 ha, atsavināšanas 
izsoles rezultātus ar pārdošanas cenu  
21 400 eiro. 

• Apstiprināt zemesgabala Ošu ielā 9,  
Jaunolainē, 0,1500 ha, atsavināšanas 
izsoles rezultātus ar pārdošanas cenu  
39 800 eiro.  

• Apstiprināt zemesgabala 
“Mazlubauši”, Jaunolaine, 0,2940 ha, 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 14 100 eiro.  

• Apstiprināt zemesgabala dārzkopības 
sabiedrībā (turpmāk – d/s) “Plakanciema 
Egles” Nr. 60, Vaivadi, 0,0660 ha platībā 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 7500 eiro. 

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Straume” Nr. 23, Jāņupe, 0,0666 ha 
platībā atsavināšanas izsoles rezultātus 
ar pārdošanas cenu 7100 eiro. 

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Liepas” Nr. 71, Jāņupe, 0,0610 ha platībā 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 13 000 eiro. 

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Liepkalnes-1” Nr. 73, Jāņupe, 0,0606 ha 
platībā atsavināšanas izsoles rezultātus 
ar pārdošanas cenu 6600 eiro. 

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu: 
1) zemesgabalu “Plakanciema Egles”  

Nr. 59 Vaivados, kadastra apzīmējums 
8080 016 0669, 0,0613 ha platībā; 

2) zemesgabalu “Puriņi” Nr. 3182A 
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 
022 0741, 0,0602 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 022 0743).

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Liepkalnes-1” Nr. 147, 
Olaines pagastā, kadastra apzīmējums 
8080 020 0525, 0,0622 ha platībā zemes 
nomniekam O. L. Apstiprināt atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu 1690 eiro.  
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
sagatavot pirkuma līgumu par 
zemesgabala d/s “Liepkalnes-1” Nr. 147,  
Olaines pagastā, 0,0622 ha platībā 
atsavināšanu, zemesgabala nodošanas 
aktu un nostiprinājuma lūgumu. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 27. jūnijam 
(ieskaitot) nav noslēgts līgums un veikts 
maksājums, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 409, Olaines 
pagastā, kadastra apzīmējums 8080 
011 0351, 0,0640 ha platībā zemes 
nomniekam: N. Z. ½ d. d.; M. K. ½ d. d.  
Apstiprināt lēmumā atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu 3220 eiro.  
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
sagatavot pirkuma līgumu par 
zemesgabala d/s “Ezītis” Nr. 409, kadastra 
apzīmējums 8080 011 0351, 0,0640 ha 
platībā atsavināšanu, zemesgabala 
nodošanas aktu un nostiprinājuma 
lūgumu. Noteikt: ja līdz 2022. gada  
27. jūnijam (ieskaitot) nav noslēgts 
līgums un veikts maksājums, šis lēmums 
zaudē spēku.

• Iznomāt R. R. zemesgabalu d/s 
“Vasara” Nr. 163, Viršos, kadastra 
apzīmējums 8080 006 0295, 0,0612 ha 
platībā, nosakot: 
1) nomas termiņu – 10 gadus  

(līdz 2032. gada 27. aprīlim); 
2) zemesgabala nomas maksu gadā  

1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības; 

3) pienākumu sakārtot uz zemesgabala 
esošos kadastra objektus; 

4) ja līdz 2022. gada 27. oktobrim 
pašvaldībā nav iesniegta mantojuma 
apliecība, šis lēmums zaudē spēku. 
Uzdot izpilddirektoram noslēgt ar  
R. R. lēmumā noteikto zemes nomas 
līgumu.

• Iznomāt R. R. zemesgabalu d/s 
“Vasara” Nr. 166, Viršos, kadastra 
apzīmējums 8080 006 0297, 0,0792 ha 
platībā lietošanā esošās dārza mājas ar 
kadastra apzīmējumu 8080 006 0297 
001 uzturēšanai un apsaimniekošanai 
uz laiku līdz 2032. gada 27. aprīlim. 
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 R. R. 
lēmumā noteikto zemes nomas līgumu. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 27. oktobrim  
pašvaldībā nav iesniegta mantojuma 
apliecība, šis lēmums zaudē spēku. 
Noteikt, ka saskaņā ar likuma “Zemes 
pārvaldības likums” 17. panta sesto daļu, 
likumu “Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” zemesgabals d/s 
“Vasara” Nr. 166, Viršos, Olaines pagastā, 
kadastra apzīmējums 8080 006 0297, 
0,0792 ha platībā piekrīt Olaines 
novada pašvaldībai un ir ierakstāms 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

• Iznomāt I. K. zemesgabalu d/s 
“Bērziņi” Nr. 187, Rājumos, kadastra 
apzīmējums 8080 015 0263, 0,0612 ha 
platībā lietošanā esošās dārza mājas ar 

kadastra apzīmējumu 8080 015 0263 001  
un garāžas ar kadastra apzīmējumu 
8080 015 0263 002 uzturēšanai un 
apsaimniekošanai uz laiku līdz  
2032. gada 28. aprīlim. 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 I. K. 
lēmumā noteikto zemes nomas līgumu. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 28. oktobrim 
pašvaldībā nav iesniegta mantojuma 
apliecība, šis lēmums zaudē spēku. 
Noteikt, ka saskaņā ar likuma “Zemes 
pārvaldības likums” 17. panta sesto daļu, 
likumu “Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” zemesgabals 
dārzkopības sabiedrībā “Bērziņi” Nr. 187, 
Rājumos, kadastra apzīmējums 8080 015 
0263, 0,0612 ha platībā piekrīt Olaines 
novada pašvaldībai un ir ierakstāms 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

• Pagarināt 2017. gada 12. maija zemes 
nomas līgumu ar J. Š., izdarot šādus 
grozījumus nomas līgumā: 
1) izteikt līguma 2.1. apakšpunktu šādā 

redakcijā: “Nomas līgums ir spēkā no 
2017. gada 12. maija līdz 2025. gada  
30. jūnijam”; 

2) izteikt līguma 3.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā: “Nomnieks maksā 
Iznomātājam nomas maksu par gadu 
1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Nomas maksā ietilpst 
nekustamā īpašuma nodoklis”. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram parakstīt 
vienošanos pie 2017. gada 12. maija 
zemes nomas līguma ar J. Š.  

• Izbeigt 2008. gada 5. martā noslēgto 
lauku apvidus zemes nomas līgumu 
Nr. 172 par zemesgabala  “Ostinieks” 
Nr. 129 (adrese: “Ostinieks” Nr. 129, 
Stīpnieki), kadastra apzīmējums 8080 
019 0280, 0,0599 ha platībā zemes nomu, 
noslēgtu ar L. V. ar 2022. gada 27. aprīli. 
Iznomāt P. L. zemesgabalu, kadastra 
apzīmējums 8080 019 0280, 0,0599 ha 
platībā dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 8080 019 0280 001 (adrese: 
“Ostinieks” Nr. 129, Stīpnieki) uzturēšanai 
no 2022. gada 28. aprīļa līdz 2032. gada 
28. aprīlim. Noteikt zemesgabala ar 
kadastra apzīmējumu 8080 019 0280 
nomas maksu gadā 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. Uzdot 
izpilddirektoram noslēgt ar P. L. zemes 
nomas līgumu.

• Noteikt AS “Olainfarm” maksu (tarifs) 
par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem juridiskām personām 
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Olaines pilsētas un pagasta rūpniecības 
zonā (līdz 100 000 kubikmetriem gadā): 
1) par tehniskā ūdens piegādi  

302,33 EUR/tūkst. m3 (bez PVN); 
2) par notekūdeņu savākšanu un 

attīrīšanu 915,52 EUR/tūkst. m3  
(bez PVN). 

Grozīt 2020. gada 2. aprīļa līguma 
Nr. 483-2020 “Par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu Olaines pilsētas un pagasta 
rūpnieciskajā zonā” 3.2. punktu, 
izsakot šādā redakcijā: “3.2. Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu un 
maksa tiek noteikta ar Olaines novada 
domes lēmumu un ir spēkā līdz cita 
lēmuma pieņemšanai, ar kuru tiek 
apstiprināts jauns Pakalpojuma tarifs.”.

• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 
“Auroras ceļš 2” (kadastra Nr. 8080 
006 0605) zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 006 0591 divās zemes 
vienībās ar platībām 0,279 ha (Nr. 1) un 
2,50 ha (Nr. 2) atbilstoši sadales shēmai. 
Plānoto zemes vienību Nr. 1 ar platību 
0,279 ha saglabāt esošā nekustamā 
īpašuma (kadastra numurs 8080 006 
0605) sastāvā, saglabāt nosaukumu 
“Auroras ceļš 2” un saglabāt esošo 
NĪLM – kods 1101 “Zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”. 
Plānoto zemes vienību Nr. 2 ar platību 
2,5 ha izveidot kā jaunu, patstāvīgu 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu 
“Auroras ceļš 3” un noteikt NĪLM – kods 
1101 “Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā”. Plānoto zemes vienību 
platības var tikt precizētas, veicot zemes 
kadastrālo uzmērīšanu ar nosacījumu, 
ka zemes vienība Nr. 2 ir 2,5 ha platībā. 
Uzdot Olaines novada pašvaldības 
Īpašuma un juridiskajai  nodaļai:
1) organizēt pie sertificēta zemes 

kadastrālās uzmērīšanas speciālista 
zemes kadastrālās uzmērīšanas 
darbības atbilstoši Ministru kabineta 
2012. gada 27. janvāra noteikumiem  
Nr. 1019 “Zemes kadastrālās 
uzmērīšanas noteikumi”; 

2) reģistrēt lēmumā noteiktās zemes 
vienības zemesgrāmatā. Uzdot 
Attīstības nodaļas ceļu inženierim 
Andim Šarkovskim veikt 21.03.2022. 
līguma “Nekustamā īpašuma maiņas 
priekšlīgums Nr. SRM-22-085-lī” (reģ. 
30.03.2022. ar Nr. ONP/3.42.2/22/195-
SL) koordinēšanu un izpildi. Atbildīgais 
par lēmuma izpildi – Olaines novada 
pašvaldības izpilddirektors.

• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 
“Mežziņu āres” (kadastra Nr. 8080 

005 0028) zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 005 0032 divās (2) 
zemes vienībās ar platībām aptuveni  
0,16 ha (Nr. 1), bet ne mazāk kā 0,15 ha,  
un 10,64 ha (Nr. 2), precizējot 
apgrūtinājumus, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus (turpmāk – NĪLM) 
un tām piekritīgās platības, atbilstoši 
sadales shēmai. 
Plānoto zemes vienību Nr. 1 izveidot 
kā jaunu, patstāvīgu nekustamo 
īpašumu, piešķirot adresi Mežziņu āres, 
Medemciems, Olaines pag., Olaines 
nov., un nosakot NĪLM visai platībai – 
kods 0601 “Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve”. 
Plānoto zemes vienību Nr. 2 esošā 
nekustamā īpašuma (kadastra numurs 
8080 005 0028) sastāvā, mainot 
nosaukumu uz “Torņa Pļava” un 
saglabājot esošos NĪLM: zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
(kods 1101), zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 
(kods 0201), zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101), kur piekritīgās platības ir 
nosakāmas pie kadastrālās uzmērīšanas. 
Piekļūšana zemes vienībām ir 
nodrošināta no ceļa Rīgas apvedceļš–
Birznieki–Jaunolaine, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 005 0048. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam:
1) iesniegt kadastrālās uzmērīšanas 

dokumentus sadalītajām zemes 
vienībām saskaņošanai ar pašvaldību; 

2) veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā.

• Atļaut apvienot zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 8080 002 1506 
un 8080 002 1507 vienā nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienības 
kopējo, aptuveno platību 0,105 ha, kura, 
izpildot kadastrālo (instrumentālo) 
uzmērīšanu, var tikt precizēta. Saglabāt 
vienotu adresi apvienotajai zemes 
vienībai un ar to funkcionāli saistītajām 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 8080 
002 1506 003, 8080 002 1506 004: 
Medemciema iela 14, Medemciems, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, ARIS 
106591154. Likvidēt adresi: Medema 
iela 32, Medemciems, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi 1. punktā 
apvienotajai zemes vienībai visā  
platībā – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0601. 
Piekļūšana apvienotajai zemes vienībai 
nodrošināta no ceļa A8–kūdras fabrika, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 2112, pa Olaines novada 
pašvaldības tiesiskā valdījumā esošo 
nekustamo īpašumu VEF-Baloži 340A, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 0766. 

Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) iesniegt kadastrālās uzmērīšanas 

dokumentus apvienotajai zemes 
vienībai saskaņošanai ar pašvaldību; 

2) veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā.

• Izsniegt zemes ierīcības projekta 
izstrādes nosacījumus nekustamā 
īpašuma “Rītupes 1” (kadastra Nr. 8080 
003 0005) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 003 0005 sadalei 
atbilstoši pielikuma Nr. 1 sadales  
shēmai – 34 savrupmāju apbūves gabali 
un viens zemesgabals (projektētā iela) – 
ar nosacījumiem: 
1) savrupmāju apbūvei plānotās zemes 

vienībām no Nr. 1 līdz Nr. 18 un no  
Nr. 20 līdz Nr. 34 platība ne mazāka  
par 0,1500 ha, NĪLM 0600; 

2) savrupmāju apbūvei plānotā zemes 
vienības Nr. 19 platība ne mazāka par 
0,2500 ha – ar dalītu NĪLM 0600 ne 
mazāk kā 0,1500 ha un NĪLM 0501  
vai 0101; 

3) autotransporta līnijbūvju objekta 
teritoriju, ielai paredzēto zemes 
vienību projektēt ne šaurāku par 12 m, 
NĪLM 1101;  

4) pieslēgumu pie Olaines novada 
pašvaldības ceļa saskaņā ar 
būvniecības lietu BIS-BL-492251-8370; 

5) zemes ierīcības projektā precizēt 
apgrūtinājumus. Zemes ierīcības 
projekta izstrādātājam: 

- 1) zemes ierīcības projekta grafisko 
daļu izstrādāt uz aktuāla zemes 
robežu plāna, tā aktualizācijai 
nepieciešamības gadījumā pieaicināt 
zemes kadastrālās uzmērīšanas vai 
ģeodēzisko darbu veikšanā sertificētu 
personu; 

- 2) zemes ierīcības projektu saskaņot  
ar Olaines novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas ceļu inženieri,  
VSIA “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi”; 

- 3) zemes ierīcības projektu saskaņot ar 
nekustamā īpašuma īpašniekiem vai 
noteikto pilnvaroto pārstāvi; 

- 4) iesniegt zemes ierīcības projekta 
grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu 
Olaines novada pašvaldības būvvaldē 
saskaņošanai pirms lēmuma  
2.5. apakšpunkta izpildes; 

- 5) reģistrēt zemes ierīcības projektu 
SIA “Mērniecības datu centrs”; 

- 6) iesniegt izstrādāto, reģistrēto zemes 
ierīcības projektu Olaines novada 
pašvaldības būvvaldei tā virzīšanai uz 
Olaines novada domi administratīvā 
akta izdošanai par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Ieviņas-99 
Nr. 254/255” (kadastra Nr. 8080 002 
1924) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8080 002 1924 Aglonas 
ielā 2, Medemciemā, Olaines pag., 
Olaines nov. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Plānotajām zemes vienībām 
Nr. 1 un Nr. 2 piekļūšanu organizēt 
no DKS “Ieviņa-99” d/s koplietošanas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 2237. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā, projektētās 
zemes vienības: 
1) kadastrāli uzmērot; 
2) reģistrējot Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā; 
3) ierakstot zemesgrāmatā kā 

patstāvīgus nekustamos īpašumus. 
Ar detalizētu informāciju, t. sk. par 
piekļūšanas nodrošināšanu, var 
iepazīties www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”.

• Atcelt Olaines novada domes 
2014. gada 25. jūnija sēdes lēmumu 
“Par nekustamā īpašuma “Lācīši” 
(kadastra Nr. 8080 013 0082) Jaunolainē 
detālplānojuma apstiprināšanu un 
vispārīgā administratīvā akta izdošanu” 
(7. prot., 12. p.). Uzdot būvvaldei lēmumu 
publicēt Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS) piecu 
darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās, 
pievienojot detālplānojuma interaktīvo 
grafisko daļu. Uzdot priekšsēdētāja 
biroja administratorei lēmumu nosūtīt 
Rīgas plānošanas reģionam. Uzdot 
pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciālistei lēmumu publicēt pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Detālplānojumi” un 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
Saglabāt nekustamā īpašuma “Lācīši” 
(kadastra Nr. 8080 013 0082) Jaunolainē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 013 0082 teritorijas plānojumā 
2. daļas 3. sējumā Grafiskā daļas karte 
M 1:10000 “Olaines pagasta teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana” noteikto 
plānoto (atļauto) izmantošanu – lauku 
dzīvojamās apbūves teritorija, dabas 
pamatnes teritorija (daļai), militārā 
objekta aizsargjosla (daļai). 

• Reģistrēt S. D. Olaines novada 
pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās 
kārtas reģistrā. 

• Atcelt sociālā dzīvokļa statusu 
dzīvoklim Zemgales ielā 25-X, Olainē, ar 
2022. gada 1. aprīli.

• Noteikt pašvaldības dzīvokļa 
īpašumam Zemgales ielā 25-X, Olainē, 
speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas statusu (divas istabas, kopējā 
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Parka iela 16

Par mājas renovāciju vienojušies 
Parka ielas 16 dzīvokļu īpašnieki, 

tāpēc jau tuvākajā laikā plānots sākt 
energoefektivitātes uzlabošanas darbus. 
103. sērijas piecstāvu dzīvojamā māja 
uzcelta 1989. gadā, un tajā kopumā ir  
39 dzīvokļi. Renovācijas projekta kopējās 
izmaksas Parka ielā 16 plānotas  
711 392 eiro apmērā. AS “Olaines ūdens 
un siltums”, izmantojot daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
valsts atbalsta programmu, ko īsteno 
finanšu institūcija “Altum” ar Eiropas 
Savienības fondu finansējumu, 
vienojusies par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējuma piešķiršanu 
355 696 eiro apmērā energoefektivitātes 
paaugstināšanai Parka ielā 16.

Vidējais apkures siltumenerģijas patēriņš 
gadā līdz šim bija 115,96 kWh/m2,  
savukārt pēc projekta īstenošanas 
plānotais apjoms ir 48,24 kWh/m2, līdz 
ar to apkurei plānotais ietaupījums, pēc 
energoaudita datiem, sasniegs 58,39%.
Renovācijas projekta ietvaros paredzēta 
apkures sistēmas maiņa, plānots 
siltināt mājas pagrabu, cokolu, fasādi, 
bēniņus, iecerēts jumta remonts, kā arī 
plānota durvju un logu maiņa, lodžiju 
iestiklošana, zibensaizsardzības sistēmas 
ierīkošana un kāpņu telpu kosmētiskais 
remonts.
Būvdarbus veiks SIA “Labā māja 
Latvija”, būvuzraudzību – SIA “Kasro”, 
bet autoruzraudzību – SIA “Liepājas 
namsaimnieks”.

Zeiferta iela 24

Par savas mājas renovāciju vienojušies 
Zeiferta ielas 24 mājas dzīvokļu 
īpašnieki, tāpēc energoefektivitātes 
paaugstināšanas projekta vadītāja  
AS “Olaines ūdens un siltums” jau 
šovasar plāno darbu sākšanu.

Līdz šim Zeiferta ielas 24 ēkas vidējais 
siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā 
bija 109 kWh/m2, savukārt pēc projekta 
īstenošanas, pēc energoaudita datiem, 
plānotais apjoms apkurei ir  
48,43 kWh/m2, kas ir ievērojams 
ietaupījums – 55,59%.
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 energoefektivitātes 
paaugstināšanai Zeiferta ielā 24.
Kopumā šīs mājas renovācijā tiks 
ieguldīti 816 859,64 eiro, no kuriem 
408 429,81 eiro ir ES fondu grants jeb 
dāvinājums no ES fondu līdzekļiem.
1968. gadā celtajai 467. sērijas mājai ar  
90 dzīvokļiem renovācijas projekta 
ietvaros plānota apkures sistēmas 
maiņa, logu un durvju maiņa, cokola, 
fasādes siltināšana, kā arī pagraba 
un jumta siltināšana. Paredzēta 
arī lietus kanalizācijas maiņa, 
kāpņu telpu kosmētiskais remonts, 
zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana 
un balkonu atjaunošana.
Būvdarbus veiks SIA “GS Celt”, 

būvuzraudzību – SIA “Kasro”, bet 
autoruzraudzību nodrošinās  
SIA “Kroks R”.

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 
apmērā līdz 90% nekustamā īpašuma 
nodoklim (saistošie noteikumi Nr. 
SN10/2016 “Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Olaines novadā”). 

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

platība 44,60 kv. m). Nodot lēmumā 
noteikto dzīvokli p/a “Olaines 
Sociālais dienests” rīcībā ar mērķi 
izīrēt iestādes darbiniekam uz darba 
attiecību laiku, nosakot pienākumu 
p/a “Olaines Sociālais dienests” maksāt 
AS “Olaines ūdens un siltums” īres 
(apsaimniekošanas) un komunālos 
maksājumus, ja speciālistam izīrējamās 
dzīvojamās telpas netiek izīrētas iestādes 
darbiniekam uz AS “Olaines ūdens un 
siltums” izstādīta īres (apsaimniekošanas) 
un komunālo maksājumu apmaksas 
rēķina pamata. Uzdot AS “Olaines 
ūdens un siltums” noslēgt speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas īres 
līgumu par lēmumā noteiktā dzīvokļa 
īres lietošanu ar p/a “Olaines Sociālais 
dienests” darbinieku (uz darba attiecību 
laiku, bez tiesībām iegūt īpašumā), 
ievērojot likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 11. panta trešajā 
daļā noteikto un Olaines novada domes 
2014. gada 22. jūlija noteikumu Nr. 2 
“Speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas statusa noteikšana,  izīrēšanas 
kārtība un lietošanas noteikumi”  
7. punktu. 

• Ierādīt vietu A. D. sociālajā istabā 
Zemgales ielā 31-X, Olainē, uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot p/a “Olaines Sociālais 
dienests” apmaksāt sešus mēnešus 100% 
apmērā īres maksu un 50% apmērā 
maksu par siltumu A. D. par sociālās 
istabas Zemgales ielā 31-X, Olainē, 
lietošanu.

• Ierādīt vietu V. K. sociālajā istabā 
Zemgales ielā 31-Y, Olainē, uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot p/a “Olaines Sociālais 
dienests” apmaksāt sešus mēnešus 100% 
apmērā īres maksu un 50% apmērā 
maksu par siltumu V. K. par sociālās 
istabas Zemgales ielā 31-Y, Olainē, 
lietošanu.

• Atbrīvot Ivetu Gavriloviču no Olaines 
novada pašvaldības Administratīvās 
komisijas locekles (priekšsēdētājas) 
amata. Ievēlēt Olaines novada 
pašvaldības Administratīvās komisijas 
sastāvā Pāvelu Šuriginu. Lēmums stājas 
spēkā 2022. gada 1. maijā. 

Ir apstiprināta Olaines novada 
teritorijas plānojuma 2018.– 

2030. gadam 4.1. redakcija ar izmaiņām 
pilnveidotajā 4.1. redakcijā atbilstoši 
teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas 
2022. gada 2. aprīļa informācijā par 
redakcionālajiem precizējumiem 
ietvertajiem priekšlikumiem.
2022. gada 27. aprīļa Olaines novada 
domes sēdē pieņemts lēmums izdot 
saistošos noteikumus Nr. SN5/2022 
“Olaines novada teritorijas plānojuma 
2018.–2030. gadam teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi 
un grafiskā daļa” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi Nr. SN5/2022).

Ar Saistošo noteikumu Nr. SN5/2022 
īstenošanas uzsākšanas dienu atzīt par 

spēku zaudējušiem:
• 2005. gada 28. septembra saistošos 

noteikumus Nr. 6 “Olaines pilsētas 
teritorijas plānojums 2004.–2016.”;

• 2008. gada 16. jūlija saistošos 
noteikumus Nr. 8 “Olaines pagasta 
teritorijas plānojuma 2008.–2020. 
gadiem grafiskā daļa, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”;

• 2018. gada 20. februāra saistošos 
noteikumus Nr. SN3/2018 
“Lokālplānojuma Eiropas standarta 
platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail 
Baltica būvniecība un ar to saistītās 
infrastruktūras teritorijas attīstība 
Olaines novada Olaines pagasta 
teritorijas daļā, grozot Olaines novada 
Olaines pagasta teritorijas plānojumu 

Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un Grafiskā daļa”.

Saistošie noteikumi Nr. SN5/2022 stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma 
publicēšanas Latvijas Republikas 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 
bet īstenojami saskaņā ar Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 27. pantā 
noteikto.

Saistošie noteikumi “Olaines novada 
teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa” nosaka 
funkcionālo zonējumu, teritorijas ar 
īpašiem noteikumiem un aizsargjoslas, 
kas noteiktas pašvaldības kompetencē 
esošajām apgrūtinātajām teritorijām un 
objektiem. 

Pašvaldības informācija

  Turpinājums no 8. lpp. Renovācija Olaines novadā

Apstiprināta Olaines novada teritorijas 
plānojuma 2018.–2030. gadam 4.1. redakcija

Lasi
jaunumus
arī šeit:
www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba
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Kultūra un sabiedrība

Pasākumi Olaines novadā jūnijā

Senioru aktivitātes un pasākumi
Ciemos pie draugiem Varakļānos

Olaines novada biedrība “Pīlādzis”  
14. maijā devas uz Latgali, lai godinātu 
Varakļānu novada pensionāru biedrību 
“Pīlādzītis” 20 gadu darba jubilejā, 
vadītāja Aina Jaunzeme.
Pasākumā jubilārus sveica Varakļānu 
novada pašvaldības priekšsēdētājs  
Māris Justs un sociālā dienesta vadītāja 
Aina Kanča.

Ar skaistu koncertu mūs iepriecināja 
Varakļānu Kultūras nama senioru dāmu 
deju grupa “Dardedze”, senioru deju 
kolektīvs “Varavīksne” un Dekšāru vīru 
kopa “Kūzuls”, kas izpilda latgaliešu 
tautasdziesmas.
Sirsnīgs paldies Varakļānu novada 
pensionāru biedrībai “Pīlādzītis” par 
skaistajiem svētkiem! Pateicamies 
Olaines novada pašvaldībai par atbalstu 
ar transportu, lai mēs varētu nokļūt 
Varakļānos un pēc tik ilga ierobežojumu 
perioda tiktos ar draugiem. 

Ausma Konošonoka,
biedrības “Pīlādzis” valdes priekšsēdētāja  

Dodot gūtais neatņemams

Olaines novada senioru biedrība “Liepas” 
jau trešo reizi saņem atbalstu “Latvijas 
Valsts mežu” sociālās jomas projektu 
konkursā iesniegtā projekta realizācijai. 
Projekta galvenā ideja ir dot iespēju 
senioriem dažādot ikdienu, tikties vai 
uzturēt attālinātu komunikāciju.
Projektā plānotās aktivitātes: dārzeņu, 
garšaugu, puķu sēklu, zemes, mēslojuma 
iegāde, izdale, stādu audzēšana, maiņa, 
dāvināšana, ražas labdarības izstāde, 
dāvināšana tiem, kam nav, arī pansionāta 
iemītniekiem. Tāpat paredzēta zināšanu 
papildināšana – kā saglabāt savu 
labsajūtu, nostiprināt ticību saviem 
spēkiem šajā pārmaiņu  laikā; uzzināt, 
kā sagatavot zemi, kā audzēt, mēslot 
stādus u. c. Projekta noslēgumā seniori 
ar autobusu dosies uz dārznieces dārzu 
Medemciemā, lai nostiprinātu iegūtās 

Olaines Kultūras centrs

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

03.–05.06. 18.00 Autordziesmu izpildītāju salidojums Mežezerā. Piedalās viesi no Igaunijas Pie karjera “Mežezers”

04.06. 12.00 Ģimeņu svētki “Karuselī” Jaunolaines stadions

04.06. 19.00

Dziesmu un deju spēle “No puķu ziedīnu”. Dziedātāja Ance Krauze izdziedās 
Raimonda Paula suitu ziņgu albumu “Sasala jūrīna”. Piedalās bērnu deju 
kolektīvs “Oļi”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Janita” (Olaine), bērnu deju 
kolektīvs “Dālderītis”, jauniešu deju kolektīvs “Abi divi” (Carnikava)

Olaines Mežaparka estrāde

05.06. 15.00 Bērnu deju kolektīva “Pienenīte” sadraudzības koncerts “Krāsainā deju 
vainagā” ar bērnu deju kolektīva “Zadorinka” piedalīšanos  Jaunolaines Kultūras nams

10.06. 22.30 Brīvdabas kino vakars. Kriminālkomēdija “Uzticības persona” Olaines Mežaparka estrāde

11.06. 15.00 Deju lielkoncerts “Visa dzīve man viens ceļojums” Olaines Mežaparka estrāde

12.06. 13.00

Koncertprogramma “Vasaras motīvi”. Piedalās: Olaines Kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis “Ivuški”, Balvu Kultūras un atpūtas centra 
sieviešu vokālais ansamblis “Razdoļje”, Žīguru Kultūras nama krievu dziesmu 
ansamblis “Ivuški”, Rīgas bērnu deju kolektīvs “Zadorinka”

Olaines Kultūras nams

16.06. 19.00 Mūsdienu deju grupu koncerts ar deju grupu “Vitamīni”, “Marmelāde”, 
“Bamboo” un “Mirāža” dalību  Jaunolaines Kultūras nams

18.06. 14.00 Ielīgošanas pasākums – vainaga pīšanas meistarklase, siera vārīšana un citas 
tradīcijas. Māksliniecisko kolektīvu koncerts “Lai skan Līgo!” Olaines Mežaparka estrāde

21.06. 18.00 Ielīgošanas svētki pie Mežezera Pie karjera “Mežezers”

Olaines Sporta centrs

Datums Pasākums Norises vieta

04.06. Olaines Ģimeņu dienas čempionu kauss zolē 2022 Olaines Sporta nams, Stadiona iela 33a

05.06. Olaines Atklātais čempionāts pauerliftingā Olaines mežaparka estrāde

05.06. “Eiropas jūdze” Pēc izvēles

18.06. Olaines Jauniešu sporta festivāls Jaunolaines stadions

Visu mēnesi Olaines novada Atklātais čempionāts tenisā Olaines pilsētas stadiona tenisa korts, 
Zeiferta iela 4

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)

Datums Pasākums Norises vieta

14.05.–30.06. Olaines Mūzikas un mākslas skolas  
audzēkņu izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejs (muzeja izstāžu siena)

01.–20.06. Muzejpedagoģijas programma  
“Heijā, vasara” pirmsskolām

Olaines Vēstures un mākslas muzeja Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršruts (Jelgavas iela 5). Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni 20172030

05.06. Veloekskursija pa Olaines novadu I Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 22057669

Jūnijā Lielformāta spēles un nodarbības jauniešu 
projekta “Nepaliec malā” ietvaros Olaines Sociālais centrs

zināšanas. Šis ir devītais projekts, kuru 
biedrība realizē pašu spēkiem. Projektu 
īstenošana ļauj paplašināt biedrības 
darbību, pasākumos un nodarbībās 
iesaistīt vairāk novada iedzīvotāju, 
tādējādi veicinot savstarpēju sadarbību, 
domu apmaiņu un komunikāciju.

Olaines novada senioru biedrības 
“Liepas” seniori piedalās Eiropas Sociālā 
fonda finansētajā projektā “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem 
2017–2023”, ik pirmdienu un trešdienu 
vingrojot Olaines peldbaseina zālē, ik 

otrdienu – gatavojot veselīgu uzturu 
biedrības telpās Annas Ashkinezeres 
vadībā.
Paralēli citām aktivitātēm otrdienās un 
ceturtdienās Olaines Amatniecības un 
mākslas centrā regulāri notiek keramikas 
nodarbības. Seniori veido dažādus 
māla izstrādājumus – vāzes, krūzes, 
šķīvjus u. c. –, bet pēdējā laikā aktīvi 
pievērsušies rotu (kreļļu) gatavošanai. 
Prieks, ka seniori atraduši sirdij tīkamu 
nodarbošanos!
Plānojam doties izglītojošā braucienā 
pa Krimuldas pagastu, ciemoties Imanta 
Ziedoņa muzejā, pastaigāt pa Anšlava 

Eglīša bērnības takām un apskatīt 
viņam veltīto ekspozīciju. Dosimies arī 
uz senioru saietu Jaunolaines Kultūras 
namā un piedalīsimies muzikālā dzejas 
pasākumā “Laika tīne” biedrības telpās, 
kurā tiksimies ar dzejniecēm Aiju Celmu, 
Intu Špilleri un mūziķi Kasparu Krastiņu. 
Ja ir vēlme darboties un izmainīt savu 
ikdienas ritējumu, iesaistieties! 
 
Ārija Spuņģe,
Olaines novada senioru biedrības 
“Liepas” valdes priekšsēdētāja

Turpinājums 11. lpp.   
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Kultūra un pasākumi

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. 

Pēc divu gadu pārtraukuma “Muzeju 
nakts” atkal norisinājās klātienē! 

14. maijā Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja telpās viesiem bija iespēja 
piedalīties putuplasta figūru griešanas 
meistarklasē kopā ar meistaru Viktoru 
Petaško. Tāpat muzeja telpās, pateicoties 
Olaines novada jauniešu projektam 
“Nepaliec malā”, kopā ar brīvprātīgajiem 
jauniešiem tika izspēlētas lielformāta 
galda spēles, kur labākie saņēma balvas.
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršruta teritorijā bija daudz aktivitāšu, 
kurās varēja aktīvi izkustēties, piedaloties 
“Militārajā stafetē”, ko nodrošināja 
Olaines Sporta centrs. Izziņas maršrutā 

pasākuma laikā visiem interesentiem 
bija iespēja darboties frontes mākslas 
darbnīcā, kur no oriģinālajiem 
izejmateriāliem tika izgatavoti gredzeni, 
sadzīves priekšmeti, kādus gatavoja 
latviešu strēlnieki Olaines frontes 
sektorā 1915.–1917. gadā. Katram 
darbnīcas dalībniekam bija iespēja 
iepazīties ar vairāk nekā 100 gadus 
senām priekšmetu izgatavošanas 
metodēm. Tāpat maršrutā norisinājās 
lekcija “Bruņojums un ekipējums Pirmajā 
pasaules karā un Neatkarības karā”, ko 
vadīja vēsturnieks Normunds Jērums. 
Vakara noslēgumā pašus izturīgākos 
iepriecināja postfolkloras grupa “Rikši”. 

Veselīgs dzīvesveids senioriem

Olaines novada biedrība “Pīlādzis” 
turpina darboties ar projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem 
no 2017. gada līdz 2023. gadam”  
(Nr. 9.2.4.2/16/I/062) aktivitātēm. 
Visas nodarbības ir bez maksas, un tās 
finansē Eiropas Sociālais fonds. Projekts 
turpināsies līdz 2023. gada nogalei.

Piemiņas pasākums  
Lestenes Brāļu kapos

8. maijā Olaines novada biedrība 
“Pīlādzis” un biedrība “Olaines 
NVO apvienība” organizēja Olaines 
iedzīvotāju tradicionālo braucienu 
uz Lestenes memoriālu, lai piedalītos 
piemiņas pasākumā. Latviešu leģionāru 
Brāļu kapos godinājām un pieminējām 
Otrajā pasaules karā kritušos latviešu 
karavīrus. Nolikām ziedus un iededzām 
svecītes. Pasākums sākās ar klusuma 
brīdi, pieminot karā kritušos ukraiņus 
un domājot par cietušajiem Ukrainas 
iedzīvotājiem. Saeimas priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece, uzrunājot klātesošos, 
sacīja: “Mēs godinām un pieminam 
visus, kas cīnījās par brīvu Latviju. 
Leģionārus, nacionālos partizānus, 
disidentus. Ikvienu, kurš Latvijas brīvību 
un nacionālo lepnumu turēja augstāk 
par visu.” Saeimas priekšsēdētāja pauda 
pateicību visiem, kas daudzu gadu 
garumā ir veidojuši Lestenes Brāļu 
kapus, kā arī godināja latviešu leģionāru, 
“Daugavas vanagu” pārstāvi  Pēteri 
Auziņu, kurš todien tika guldīts zemes 
klēpī. 

Ausma Konošonoka,
biedrību “Pīlādzis” un “Olaines NVO 
apvienība” valdes priekšsēdētāja 

14. maijā notika “Muzeju nakts”

Citi pasākumi

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Organizē

01.06. 12.00–14.30

Lekcija un praktiska nodarbība
“Ko ņemt no lielveikala plaukta, un 
ko atstāt tur”. Nodarbību vada uztura 
speciāliste Iveta Galēja

Jaunolaines Kultūras 
nams

Olaines Pieaugušo  
izglītības centrs

02., 07., 
14., 21.06. 12.00 Veselīga uztura pēcpusdienas Olaines Amatniecības 

un mākslas centrs Senioru biedrība “Liepas”

Datums tiks precizēts Viesošanās uzņēmumā “Smalkais muslis” 
ciklā “Iepazīsim mūsu uzņēmējus”

Olaines Pieaugušo  
izglītības centrs

Datums tiks precizēts Izglītojošs brauciens uz Sabiles  
jauno multikultūras centru

Olaines Pieaugušo  
izglītības centrs

16.06. 13.00
Muzikāla dzejas tikšanās “Laika tīne” ar 
dzejniecēm Aiju Celmu, Intu Špilleri un 
mūziķi Kasparu Krastiņu

Olaines Amatniecības 
un mākslas centrs Senioru biedrība “Liepas”

18.06. 10.00 Jauniešu sporta festivāls Jaunolainē Jaunolaines stadions Olaines novada pašvaldība, 
biedrība “Jaunolaines attīstībai”

18.06. 10.00–14.00 Mājražotāju tirdziņš “Ielec (Līgo) skapī” Jaunolaines stadions Biedrība “Jaunolaines attīstībai”

21.06. 11.00–13.00 “Kvīlings”, darbnīca dzīvespriekam  
Līgo svētku noskaņās

Jaunolaines  
Kultūras nams Biedrība “Jaunolaines attīstībai”

Katru 
svētdienu 13.00 Dievkalpojums Olaines  

Sv. Elizabetes baznīca

  Turpinājums no 10. lpp. 

Tāpat biedrībai “Pīlādzis” ir interesanta 
sadarbība ar biedrību “Jaunolaines 
attīstībai” projektā “Sarunājies, iesaisties, 
līdzdarbojies!”, kura mērķa grupa ir 
novada seniori. Projekts tiek īstenots no 
marta līdz oktobrim, seniori tiek aktīvi 
iesaistīti dažādās meistarklasēs, kas 
veicina izpratnes veidošanu un sociālo 
līdzdalību saistošās aktivitātēs.
Aicinām visus interesentus pievienoties 
mūsu aktivitātēm Jaunolaines Kultūras 
namā! 

Ausma Konošonoka,
biedrības “Pīlādzis” valdes 
priekšsēdētāja
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Sirsnīgi sveicam maijā
dzimušos novada jubilārus! 

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var!

Vēlam stipru veselību un 
saulainu noskaņojumu!

2022. gada aprīlī laulību 
noslēguši 7 pāri, bet zelta 
kāzas atzīmēja 1 pāris.

Mīlestībā tāds ir likums:
Visu ņem un visu dod.
Liels un augsts ir tāda tikums,
Kas patiesi mīlēt prot. 

Sirsnīgi sveicam ģimenes!

2022. gada aprīlī piedzimuši 
6 puisīši un 7 meitenītes.
 
Mazais pērļu gliemezīt,
Vai tu vari pasacīt,
Kāpēc balss, kas naktī skan,
Ir tik ļoti mīļa man.

Lai daudz mīlestības, 
prieka un veselība jūsmājās!

Miršanas fakts reģistrēts Olaines 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
20.05.2022.

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

Andrukovičs Genadijs – 28.10.1950.
Deņisovs Pēteris – 10.03.1948.
Dzalbe Lidija – 08.04.1957.
Jakušenko Leonīds – 20.07.1938.
Jerankins Pjotrs – 14.07.1943.
Kaptjuga Nataļja – 25.08.1936.
Karpova Tamāra – 07.12.1950.
Mašņiks Nikolajs – 07.11.1945.
Pakalnietis Oļģerts – 27.01.1954.
Petrovs Pjotrs – 20.07.1956.
Pomeranceva Jevgeņija – 
27.12.1926.
Trenko Artūrs – 13.02.1960.
Jeva Dubkova – 15.02.1942.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Aktualitātes, notikumi

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas. 
Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". Foto: Miervaldis Šteinbergs, Olaines Sporta centra fotoarhīvs, Olaines 1. vidusskolas un Olaines  
2. vidusskolas fotoarhīvs, biedrības “Pīlādzis” fotoarhīvs, Olaines novada pašvaldības fotoarhīvs. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz 
e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

Šogad pa Latvijas 
novadiem ceļo izstāde 

“Ar vienu vilcienu rītdienā”, 
lai interesentus iepazīstinātu 
ar “Rail Baltica” tapšanu un 
atspoguļotu projekta būtību.
Drīzumā izstāde uz Olaines 
novadu atceļos no Inčukalna, lai 
sniegtu atbildes uz iedzīvotāju 
jautājumiem par “Rail Baltica” 
projektu – kāds būs dzelzceļa 
līnijas novietojums, kur būs 
stacijas, cik ātri varēs ar vilcienu 
ceļot.
Olaines novada svētku ietvaros 
sestdien, 28. maijā, plkst. 11.00 
satiksmes ministrs Tālis Linkaits 
atklās izstādes stendu, kas būs 
viens no ekskursijas “Iepazīsim 
savu novadu” pieturpunktiem. 
Pie “Rimi” blakus dzelzceļa 
stacijai izstāde būs aplūkojama 
no 24. maija līdz 8. jūnijam.
Izstāde radīta ar mērķi 
iedzīvotājus plašāk informēt 
par “Rail Baltica” ātrvilcienu 

dzelzceļu – staciju atrašanās 
vietām, ātrvilcienu izskatu 
un to, cik ātri ar tiem varēs 
pārvietoties ikdienas braucienos 
vai ceļojot uz citām Eiropas 
valstīm. Izstādes apmeklētāji 
saistošā un viegli uztveramā 

veidā var iepazīties ar “Rail 
Baltica” projekta aktualitātēm, 
plānoto starptautisko un 
reģionālo satiksmi, kravu 
loģistikas attīstības iespējām 
novadu pašvaldībās, kā arī 
faktiem par vēsturisko dzelzceļa 

savienojumu ar Eiropu. 
Apmeklētāji var aktīvi 
iesaistīties izstādes izzināšanas 
ceļā, un tā būs interesanta 
visām vecumgrupām. Izstādes 
stends aprīkots ar QR kodiem, 
kurus nolasot ar viedierīci 

var noskatīties video par 
Rīgas Centrālās stacijas vīziju, 
plānoto ātrgaitas dzelzceļa 
staciju lidostā “Rīga” un citām 
tēmām vai arī noklausīties 
pagātnes leģendas par “Rail 
Baltica” topošo staciju atrašanās 

vietām. Padomāts arī par 
apmeklētājiem ar bērniem, 
piedāvājot interaktīvu atmiņas 
spēli “Atrodi vienādos”, kurā 
bērniem jāatrod vienādi attēli 
par “Rail Baltica” projekta 
vides, pasažieru drošības un 
ērtības tēmām. Izstāde vēlāk 
turpinās savu ceļojumu uz 
Bausku, kā arī citām novadu 
pašvaldībām, ko šķērsos topošā 
Eiropas sliežu platuma dzelzceļa 
līnija. Izstādes ceļojums pa 
novadu pašvaldībām Latvijā 
turpināsies līdz oktobra 
beigām. Noslēgumā izstāde 
tiks nodota Latvijas Dzelzceļa 
vēstures muzejam turpmākai 
eksponēšanai muzeja āra 
teritorijā.
Izstāde tapusi ar Eiropas 
Savienības Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumenta atbalstu 
un sadarbībā ar novadu 
pašvaldībām. 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma Olaines 1. vidusskolas zāli atkal 
ieskandināja bērnu dziesmas, iešūpoja dejas soļi un piepildīja 

skatītāju aplausi. Skolas gaiteņos bija skatāmi dažādos interešu 
izglītības pulciņos tapušie darbi, kas atklāj skolēnu talantu un 
radošo pasaules skatījumu.
Pēdējos gadus mēs esam dzīvojuši savādā un izaicinājumu pilnā 
pasaulē. Esam mācījušies kāpura neveiklumā saskatīt tauriņa 
vieglumu, ticēt, ka aiz pelēkās mākoņu sienas ir saule. Beidzot mēs 
sākam kūņoties ārā no savas čaulas, lai atraisītos raitam dejas solim, 
ieskandinātu balsis priecīgām dziesmām. Vēl tāls ceļš ejams, bet bez 
kāpura neveikluma pasaulē nebūtu tauriņa viegluma. 
Paldies pulciņu vadītājiem par izturību, pacietību un mīlestību, 
raisot vaļā kūniņās ieslēptos talantus! 

Ceļojošā vides izstāde “Ar vienu vilcienu 
rītdienā” iepazīstina ar “Rail Baltica” tapšanu

Kursu apjoms – 40 stundas 
(divas sestdienas un divas svētdienas). Kursi tiks organizēti 

grupas nokomplektēšanas gadījumā.

Papildu informācija par apmaksu un citiem jautājumiem, 
kā arī pieteikšanās: tālr. 29192247, 25877788, 

e-pasta adrese pic@olaine.lv.

Ģimenes dienas koncertsPieaugušo izglītības 
centrs aicina interesentus 

pieteikties kursiem 
“Bērnu aprūpes pamati”


