
Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, 
Latvijā norisināsies kārtējās 

pašvaldību vēlēšanas. Atšķirībā 
no iepriekšējām pašvaldību 
vēlēšanām šajās vēlēšanās būs 
ievērojami mazāks vietvaru 
un ievēlamo deputātu skaits. 
Administratīvi teritoriālā 
reforma paredz, ka Latvijā 
būs 42 pašvaldības līdzšinējo 
119 vietā, savukārt domēs 
ievēlējamo deputātu skaits 
samazināsies gandrīz uz pusi.
Rīgas pašvaldībā vēlēšanas 
šogad nenotiks, jo dome tika 
ievēlēta ārkārtas vēlēšanās 
pērn, un tā turpinās strādāt līdz 
2025. gada vēlēšanām. 

Atbilstoši Pašvaldības 
domes vēlēšanu likumam 
domēs ievēlējamo deputātu 
skaitu nosaka atbilstoši 
iedzīvotāju skaitam, kāds 
attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
vēlēšanu izsludināšanas dienā 
ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. 
Novados ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 30 000 domē būs jāievēl  
15 deputāti, novados ar 

iedzīvotāju skaitu no 30 001 
līdz 60 000 – 19 deputāti, bet 
novados ar vairāk nekā  
60 000 iedzīvotāju –  
23 deputāti. Savukārt 
valstspilsētās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 50 000 iedzīvotāju 
domē būs 13 deputāti, bet 
valstspilsētās ar vairāk nekā  
50 000 iedzīvotāju – 15 
deputāti. Olaines novada 
domē ievēlēsim 15 deputātus.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji 
varēs balsot jebkurā vēlēšanu 
iecirknī savā vēlēšanu apgabalā. 
Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu 
iecirkņos pirmo reizi tiks lietots 
elektronisks tiešsaistes vēlētāju 
reģistrs.

Kandidātu saraksti, 
priekšvēlēšanu programmas

Deputātu kandidātu sarakstu 
iesniegšana 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanām 
norisinājās no 17. marta līdz  
6. aprīlim. Pašvaldību vēlēšanu 
komisijās tika iesniegti 324 
kandidātu saraksti, kuros uz 
iekļūšanu 41 pašvaldības domē 

kopumā pretendē  
5581 kandidāts. Olaines 
novadā pieteikti septiņi 
deputātu kandidātu saraksti 
ar 104 kandidātiem.
Vēlētāji ar visiem iesniegtajiem 
kandidātu sarakstiem, 
priekšvēlēšanu programmām 
un ziņām par kandidātiem var 
iepazīties Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) tīmekļvietnē –  
pv2021.cvk.lv un ar Olaines 
novada deputātu kandidātu 
sarakstiem, priekšvēlēšanu 
programmām un ziņām par 
kandidātiem varēs iepazīties 
arī Olaines novada vēlēšanu 

iecirkņos 31. maijā, 1., 2., 3., 4.  
un 5. jūnijā, kā arī informācija 
izvietota uz pašvaldības 
informācijas stendiem novadā.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pirms vispārējās vēlēšanu 
dienas ir šāds:
31. maijā (pirmdienā) –  
no plkst. 16.00 līdz 20.00;
1. jūnijā (otrdienā) –  
no plkst. 9.00 līdz 13.00;
2. jūnijā (trešdienā) –  
no plkst. 16.00 līdz 20.00;
3. jūnijā (ceturtdienā) –  
no plkst. 9.00 līdz 16.00;
4. jūnijā (piektdienā) –  
no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pašvaldību vēlēšanu dienā, 
5. jūnijā, būs no plkst. 7.00 līdz 
20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī 
iespēju nobalsot iepriekš:
•	 pirmdien,	31.	maijā,	 

no plkst. 16.00 līdz 20.00;
•	 ceturtdien,	3.	jūnijā,	 

no plkst. 9.00 līdz 16.00;
•	 piektdien,	4.	jūnijā,	 

no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās ir Latvijas un 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
pilsoņiem no 18 gadu vecuma, 
kuri bija reģistrēti dzīvesvietā 
attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
vismaz 90 dienas pirms 
vēlēšanu dienas (šā gada 7. 
martā) vai kuriem attiecīgajā 
pašvaldībā pieder nekustamais 
īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas 
vēlēt pašvaldībā, kur viņiem 
pieder nekustamais īpašums, 
līdz 27. maijam ir jāpiereģistrējas 
balsošanai attiecīgajā vēlēšanu 
apgabalā. Pieteikt vēlēšanu 
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Izvēlies vienu zīmi ar kandidātu
sarakstu, par kuru balsosi

Pēc pases vai eID kartes
vēlēšanu komisija pārliecināsies,

ka drīksti balsot

Izdari atzīmes vai
atstāj negrozītu

Pārliecinies, ka uz
aploksnes ir iecirkņa zīmogs

Pārējās zīmes izmet vai
paņem tā saraksta zīmi,

par kuru balsoji. Tad neviens 
nezinās, kā balsoji

Balso aizklāti

#DodiesBalsot

Saņem vēlēšanu
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Olaines novadā ir četri vēlēšanu iecirkņi:

Nr. 763 – Olaines Kultūras centrs, 
Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines nov.;

Nr. 764 – Olaines Sporta centrs, 
Zemgales iela 33A, Olaine, Olaines nov.;

Nr. 789 – Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines 
Sociālais dienests” klientu apkalpošanas centrs “Gaismas”, 

Gaismas iela 6, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov.;

Nr. 792 – Jaunolaines Kultūras nams, 
Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.

Izmanto
savu
ietekmi!Iepriekšējā balsošana

31. maijā, 3. un 4. jūnijā
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apgabala maiņu iespējams Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 
e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana un maiņa” vai jebkurā 
pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 
iestādē.

Iespēja balsot jebkurā savas 
pašvaldības vēlēšanu iecirknī

Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem 
pirmo reizi tiks nodrošināta iespēja 
balsot jebkurā savas pašvaldības 
vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirknī 
vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs 
vēlētāja pasi vai personas apliecību 
un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts 
attiecīgās pašvaldības vēlētāju 
sarakstā un reģistrā jau nav atzīmes 
par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja 
vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu 
iecirkņa komisija balsotāju reģistrēs 
elektroniskajā vēlētāju reģistrā un 
papildu ziņas par vēlētāju ierakstīs 
balsotāju sarakstā, kur vēlētājs 
parakstīsies par vēlēšanu materiālu 
saņemšanu.
Savukārt savu vēlēšanu apgabalu un 
apgabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji 
varēs noskaidrot PMLP e-pakalpojumā 
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai 
arī pa uzziņu tālruni 67049999.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa 
dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu 
iecirknī, var pieteikties balsošanai savā 
atrašanās vietā. Lai balsotu atrašanās 
vietā, vēlētājam jāatrodas tā vēlēšanu 
apgabala teritorijā, kura vēlētāju 
sarakstā vēlētājs ir reģistrēts!

Pieteikt balsošanu savā atrašanās  
vietā var arī:
•	 vēlētāji,	kuri	atrodas pašizolācijā vai 

karantīnā saistībā ar Covid-19;
•	 slimojošu personu aprūpētāji, ja 

viņi ir attiecīgā vēlēšanu apgabala 
vēlētāji un balsošanas brīdī atrodas 
aprūpējamā dzīvesvietā;

•	 aizdomās turētās un apsūdzētās 
personas, kurām kā drošības līdzeklis 
piemērots apcietinājums, ja atrodas 

apcietinājumā sava vēlēšanu apgabala 
teritorijā. 

Kā pieteikties?

1. Jāuzraksta iesniegums.
2.  Vēlēšanu nedēļā, no 31. maija līdz 

5. jūnija plkst. 12.00*, iesniegums 
jānogādā vēlētāja atrašanās vietai 
tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

- Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī 
var jebkura vēlētāja uzticības persona.

- Uzticības persona var arī aizpildīt un 
iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

3. Iesniegumu var nosūtīt arī sava 
vēlēšanu apgabala pašvaldības 
vēlēšanu komisijai pa pastu vai 
e-pastu (velesanu.komisija@olaine.lv). 
Ja iesniegumu sūta pa e-pastu, 
tam jābūt parakstītam ar drošu 
elektronisko parakstu!

* Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās 
vietā vēlēšanu dienā var arī pēc  
plkst. 12.00, taču jāņem vērā, ka šajā 
gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie 
vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja 
atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, 
plkst. 20.00.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu 
nedēļā, kad var iesniegt pieteikumu 
balsošanai atrašanās vietā: 
•	 pirmdien,	31.	maijā,	 

no plkst. 16.00 līdz 20.00;
•	 otrdien,	1.	jūnijā,	no	plkst.	9.00	līdz	

13.00 (tikai iesniegumu pieņemšana, 
iepriekšējā balsošana nenotiek);

•	 trešdien,	2.	jūnijā,	no	plkst.	16.00	līdz	
20.00 (tikai iesniegumu pieņemšana, 
iepriekšējā balsošana nenotiek);

•	 ceturtdien,	3.	jūnijā,	 
no plkst. 9.00 līdz 16.00;

•	 piektdien,	4.	jūnijā,	 
no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Olaines novada vēlēšanu 
komisija aicina vēlētājus ievērot 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumus Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai un būt 
piesardzīgiem, vēlēšanu iecirknī 
būt sejas maskā un izmantot savus 
rakstāmrīkus (pildspalvu).  

divi reisi katrā maršrutā no galapunkta 9.00 un 16.00  
uz Jaunolaini un atpakaļ:

1. maršruts (lielais autobuss): 
no “Vaivadiem” (pietura pie lielā krustojuma pirms Vaivadiem) 9.00 (16.00) – 
“Mežsētas” 9.10 (16.10) – pa šoseju V7 (Baloži–Plakanciems–Iecava) visas  
pieturas – caur Lubaušiem 9.45 (16.45) – uz Jaunolaini un 10.30 (17.30) atpakaļ;

2. maršruts (lielais autobuss): 
no Medemciema (pietura pie bērnu rotaļu laukuma) 9.00 (16.00) – “Ciruļu” veikals 
9.02 (16.02) – iebraucot “Vasarā” 9.15 (16.15) – “Pavasaris” 9.20 (16.20) – “Virši” 9.27 
(16.27) – Lubauši (pietura uz ceļa A8) 9.45 (16.45) – uz Jaunolaini un 10.30 (17.30) 
atpakaļ;

Pašvaldību vēlēšanu dienā, 2021. gada 5. jūnijā, tiks nodrošināts 
bezmaksas autobuss šādos maršrutos: 

Pašvaldību vēlēšanas 2021

Uzziņas par vēlēšanām pa tālruni 67049999 vai www.cvk.lv.

No visām zīmēm izvēlies vienu –
ar to kandidātu sarakstu,

par kuru balsosi!

Vēlēšanu zīmi 
ieliec vēlēšanu 

aploksnē!

Pārliecinies, ka uz 
aploksnes ir vēlēšanu 

iecirkņa zīmogs!

Aploksni aizlīmē un
iemet vēlēšanu 

kastē!

Ieturi distanci

Velc sejas masku

Nomazgā vai dezinficē rokas

Lieto savu pildspalvu

 Vēlēšanu zīmē var:
•	 ar	“+”	atzīmēt	kandidātus,	kuru	

ievēlēšanu īpaši atbalsti
•	 izsvītrot	kandidātus,	 

kuru ievēlēšanu neatbalsti
•	 neko	neatzīmēt
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Kā balsot?

Ievēro Covid-19 drošības 
pasākumus

Nr.

Nr. 

Nr. 

2 m

Ja jūties slims, esi pašizolācijā vai karantīnā, piesaki balsošanu mājās, 
slimnīcā vai sociālās aprūpes centrā

Ievērojot piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai, 
sabiedriskajā transportā pasažieru skaits nedrīkstēs pārsniegt 50% no 
transportlīdzekļa ietilpības. Iedzīvotāji dienu iepriekš var informēt pārvadātāju par 
plānoto braucienu, laiku un pieturu pa tālr. 26674222.

3. maršruts (mazais autobuss ar 19 vietām): 
no Dalbes (stacija) 9.00 (16.00) – “Ezītis” (pie Pēterniekiem) 9.07 (16.07) – Pēternieki 
9.10 (16.10) – “Ezītis” (pie Pastniekiem) 9.17 (16.17) – iebraucot Blijas ciemā 9.25 
(16.25) – uz Jaunolaini un 10.20 (17.20) atpakaļ;

viens reiss no galapunkta 9.00 un 16.00 uz Gaismām un atpakaļ: 

4. maršruts (mazais autobuss ar 19 vietām): 
Tīraine 9.00 (16.00) – Stūnīši 9.03 (16.03) – uz Gaismām 9.05 (16.05) – 
Bērzpils 9.15 (16.15) – uz Gaismām un 10.00 (17.00) atpakaļ.
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Domes darbu vada priekšsēdētājs 
Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā 

vietniece Inta Purviņa un priekšsēdētāja 
otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs. 
Pašvaldības izpilddirektors Ģirts 
Batrags organizē Olaines novada 
pašvaldības administrācijas darbu, 
organizē un kontrolē domes pieņemto 
lēmumu izpildi. Pirmā domes sēde šajā 
sasaukumā notika 2017. gada 21. jūnijā, 
bet pēdējā paredzēta jūnijā. 
Domes sēdē apspriestie jautājumi pirms 
tam tiek izskatīti komitejās, kas darbojas 

pastāvīgi un kurās strādā domē  
ievēlētie deputāti:
•	 Finanšu komitejas priekšsēdētājs –  

Andris Bergs; komitejas locekļi – 
Inta Purviņa, Armands Znotiņš, 
Ināra Brence, Jānis Kuzmins, 
Andris Greidāns, Deniss Ļebedevs, 
Aleksandrs Čmiļs, Vladimirs Borovskis, 
Oskars Galanders;

•	 Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas  
priekšsēdētāja – Inta Purviņa; 
komitejas locekļi – Līga Gulbe, Jānis 

Precinieks, Ģirts Stepka, Ināra Brence, 
Jānis Kuzmins, Irina Novohatjko, 
Sandris Kalniņš;

•	 Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs –  
Deniss Ļebedevs; komitejas locekļi –  
Ģirts Stepka, Armands Znotiņš, Andris 
Greidāns, Aleksandrs Čmiļs, Irina 
Novohatjko, Oļegs Novodvorskis, 
Māris Vanags. 

•	 2017.	gadā	notikušas 20 komitejas  
un 11 domes sēdes, kurās pieņemti  

311 lēmumi. 
•	 2018. gadā notikušas 38 komitejas  

un 16 domes sēdes, kurās pieņemti  
610 lēmumi. 

•	 2019. gadā notikušas 38 komitejas  
un 12 domes sēdes, kurās pieņemti 
558 lēmumi. 

•	 2020. gadā notikušas 36 komitejas  
un 19 domes sēdes, kurās pieņemti 
450 lēmumi. 

•	 2021. gadā notikušas 16 komitejas  
un piecas domes sēdes un pieņemti 
204 lēmumi. 

Izglītība ir nozīmīga Olaines novada pašvaldības darba joma un nemainīga darba 
prioritāte. Analizējot pašvaldības izdevumu struktūru atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām, katru gadu tā veido vislielāko īpatsvaru no kopējiem budžeta 
izdevumiem:
•	 2017.	gadā	izglītībai	izlietoti	8	273	991	eiro,	kas	bija	42,31%	no	budžeta;
•	 2018.	gadā	izglītībai	izlietoti	9	689	417	eiro,	kas	bija	46,17%	no	budžeta;
•	 2019.	gadā	izglītībai	izlietoti	10	035	080	eiro,	kas	bija	43,89%	no	budžeta;
•	 2020.	gadā	izglītībai	izlietoti	10	230	041	eiro,	kas,	salīdzinot	ar	2019.	gadu,	ir	

palielinājums par 194 961 eiro un bija 45,65% no budžeta.

Šajā domes sasaukumā ir pabeigta jauna sporta nama celtniecība Jaunolainē, kas 
prioritāri paredzēts skolas bērnu vajadzībām, remontētas esošās izglītības ēkas un 
telpas, labiekārtotas bērnudārzu āra teritorijas, uzstādot interaktīvās nojumes, ieklājot 
gumijas seguma rotaļu laukumus un izveidojot multifunkcionālus sporta laukumus. 
Atjaunots un modernizēts skolu tehniskais aprīkojums, izveidots plašs metodiskais 
informācijas centrs un trenažieru zāle Olaines 2. vidusskolā, izveidotas jaunas 
pirmskolas mācību telpas (piecgadīgu un sešgadīgu bērnu grupiņas). Uzsākti darbi 
pie jaunas pirmsskolas izveides, kuru nākotnē varēs apmeklēt 160 mazie novadnieki, 
kā arī uzsākti projektēšanas darbi multifunkcionālajam centram, kurā atradīsies 
Olaines Mūzikas un mākslas skola, Olaines bibliotēka ar Bērnu literatūras nodaļu un 
Pieaugušo izglītības centrs.

Atskatāmies uz Olaines novada domes 
darbu pēdējo četru gadu laikā

Nozīmīgākie darbi dažādās jomās šajā četrgadē
Izglītības infrastruktūras attīstība Olaines novadā

•	 Jaunolaines	sākumskolas	
sporta zāles izbūve 
(Jaunolaines Sporta nams);

•	 Olaines	2.	vidusskolas	
sporta zāles rekonstrukcija;

•	 multifunkcionālā	sporta	un	
rotaļu laukuma izveide  
PII “Zīle”.

•	 Olaines	speciālās	PII	
“Ābelīte” telpu un nojumes 
atjaunošana;

•	 multifunkcionālā	sporta	
laukuma izveide Olaines  
PII “Dzērvenīte”.

•	 Olaines	2.	vidusskolas	
ķīmijas laboratorijas klases 
renovācija; 

•	 Olaines	2.	vidusskolas	
metodiskā informācijas 
centra un trenažieru zāles 
atjaunošana.

•	 Uzsākta	multifunkcionālā	
centra būvprojekta 
izstrāde, Jelgavas ielā 23, 
Olainē;

•	 uzsākti	rekonstrukcijas	
darbi jaunas pirmsskolas 
izglītības iestādes izbūvei 
ēkā Veselības ielā 7, 
Olainē.

•	 telpu	atjaunošanas	darbi	
Olaines 2. vidusskolā Skolas 
ielā 1, Olainē, piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu 
grupiņas telpu izveidei un to 
aprīkošana;

•	 nojumju,	rotaļu	iekārtu	un	
gumijas seguma piegāde un 
uzstādīšana Olaines PII “Zīle”.

•	 Telpu	pārbūves	darbi	Olaines	
sākumskolas vajadzībām 
Meža ielā 2, Jaunolainē 
(tostarp piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu grupiņas 
un atbalsta personāla telpu 
izveide un aprīkošana);

•	 Olaines	1.	vidusskolas	aktu	
zāles atjaunošana;

2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads

Pašvaldības paveiktais četros gados

Olaines novada domē 2017. gadā pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēti 17 deputāti: Andris Bergs, Inta Purviņa, Aleksandrs Čmiļs, Līga Gulbe, 
Deniss Ļebedevs, Jānis Precinieks, Ināra Brence, Jānis Kuzmins, Andris Greidāns, Ģirts Stepka, Armands Znotiņš, Vladimirs Borovskis, 

Irina Novohatjko, Oļegs Novodvorskis, Māris Vanags, Sandris Kalniņš, Oskars Galanders.

Turpinājums 4. lpp.   
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Olaines novada sauklis skan: Olaines novads – aktīvs, industriāls, zaļš. Arī šīs domes 
sasaukuma laikā liela līdzekļu daļa no pašvaldības budžeta katru gadu mērķtiecīgi tika 
ieguldīta kultūras, sporta un atpūtas infrastruktūras attīstībā, māksliniecisko kolektīvu 
darbības nodrošināšanai, kvalitatīvu un daudzveidīgu sporta pulciņu pieejamībai, 
mūsdienīgiem kultūras pasākumiem un senioru aktivitātēm. Attīstītas atpūtas vietas, 
izveidots unikāls apskates objekts ar grafiti krāsojumu, izveidota jauna, unikāla pump 

truck trase priežu meža teritorijā, kā arī izveidots moderns vēstures un mākslas muzejs 
ar autentisku Pirmā pasaules kara āra ekspozīciju.
Atpūtas un kultūras darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei 
2017. gadā izlietoti 3 843 224 eiro jeb 19,65% no kopējā pamatbudžeta izdevumiem;
2018. gadā – 2 177 525 eiro jeb 10,38%;
2019. gadā – 2 355 396 eiro jeb 10,30%;
2020. gadā – 1 871 879 eiro jeb 8,35% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Ņemot vērā prioritātes, daudz uzmanības veltīts novada 
teritorijas labiekārtošanai un infrastruktūras attīstībai. 
Rekonstruēti ceļi un apgaismojums pilsētā, novadā, jaunajos 
ciematos un dārzkopības sabiedrībās. Būtiski paplašināts gājēju 
un velosipēdu ceļu tīkls Jaunolainē un Jāņupē.

Kultūras, sporta un atpūtas infrastruktūras attīstība

Nozīmīgākie darbi – apgaismojuma izbūve

Infrastruktūras attīstība

•	 Bērnu	rotaļu	pilsētiņas	izbūve	
Olaines Mežaparkā;

•	 Jaunolaines	sākumskolas	sporta	
zāles izbūve (Jaunolaines Sporta 
nams);

•	 Jaunolaines	pastaigu	takas	izbūve;
•	 Popkorna	skvēra	izbūve	 

Olaines Mežaparkā;
•	 Olaines	slidotavas	vasaras	 

seguma izbūve (inline hokejs).

•	 Apgaismojuma	ierīkošanas	 
darbi Vēju ielā, Stūnīšos,  
Olaines pagastā;

•	 apgaismojuma	ierīkošanas	darbi	
Pēterniekos, Olaines pagastā  
(no pagrieziena līdz A8 veikalam 
un pie bērnu rotaļu laukuma);

•	 papildu	apgaismojuma	izbūve	
Priežu ielā, Jaunolainē;

•	 apgaismojuma	ierīkošana	Olaines	
Mežaparka bērnu rotaļu pilsētiņā.

•	 Atpūtas	vietas	“Līdumu	karjers”	
izveide;

•	 Pirmā	pasaules	kara	vēstures	izziņas	
maršruta izbūve (1. kārta);

•	 Jaunolaines	bērnu	rotaļu	pilsētiņas	
izbūve.

•	 Uzstādīts	apgaismojums	Līdumu	
karjerā, Olaines pagastā;

•	 izbūvēta	apgaismojuma	sistēma	
Lubaušu gājēju un velosipēdu celiņam 
(posmā Lubauši–tunelis A8);

•	 izbūvēts	apgaismojums	Pirmā	
pasaules kara vēstures izziņas 
maršrutā Jelgavas ielā 5, Olainē.

•	 Olaines	stadiona	futbola	laukuma	
rekonstrukcija;

•	 bērnu	rotaļu	laukumu	izveide	un	
uzlabošana Olaines novadā;

•	 grafiti	mākslas	darba	“Heirēka!”	izveide	
uz ūdenstorņa;

•	 Olaines	Vēstures	un	mākslas	muzeja	
izveide Jelgavas ielā 9.

•	 Apgaismojuma	ierīkošanas	darbi	
Sveņķu, Upenieku, Pieneņu un  
Loka ielā, Grēnēs;

•	 apgaismojuma	ierīkošanas	darbi	
gājēju pārejām Jelgavas un  
Zeiferta ielas krustojumā, Olainē;

•	 apgaismojuma	ierīkošanas	darbi	
gājēju pārejai Krasta ielā, Jaunolainē.

•	 Apgaismojuma	uzstādīšana	gājēju	
pārejai Medemciemā pie autoceļa  
A8 krustojuma ar CA016  
(A8–kūdras fabrika);

•	 apgaismojuma	ierīkošanas	darbi	
Pionieru ielā (Pionieru iela 89, 84, 
87, 88) un Meža ielā (no Meža ielas 3 
līdz Meža ielai 9), Jaunolainē, Olaines 
novadā;

•	 apgaismojuma	ierīkošanas	darbi	
Stacijas ielas nobeigumā no Skolas 
līdz Zeiferta ielai.

•	 Olaines	Sporta	nama	dušu	telpu	
remonts;

•	 Pirmā	pasaules	kara	vēstures	izziņas	
maršruta izveide Olainē (2. kārta);

•	 asfalta	velotrases	(pump track) 
izveide (būvniecība).

2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads

2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads

Pašvaldības paveiktais četros gados

Ekonomiskai darbībai 
2017. gadā – novirzīti 929 605 eiro, kas sastāda 4,75% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem;
2018. gadā – novirzīti 1 391 014 eiro, kas sastāda 6,63% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem;
2019. gadā – novirzīti 2 127 819 eiro, kas sastāda 9,31% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem; 
2020. gadā – novirzīti 1 961 047 eiro, kas sastāda 8,75% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 

Turpinājums 5. lpp.   
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Ar pašvaldības līdzfinansējumu (50–80%) veikti infrastruktūras atjaunošanas un uzlabošanas darbi dārzkopības kooperatīvajās sabiedrībās (DKS).

Nozīmīgākie darbi – ceļi, ietves, iekšpagalmi

Darbi dārzkopības kooperatīvajās sabiedrībās 

•	 Pabeigts	Stūnīšu	ciema	
iekšpagalmu segumu 
atjaunošanas projekts 
(Gaismas);

•	 asfaltbetona	seguma	
ieklāšana Stacijas ielā 
(posmā no Skolas ielas līdz 
Strazdu ielai);

•	 atjaunots	asfaltbetona	
segums Priežu ielā, 
Jaunolainē.

•	 DKS	“Celtnieks”,	DKS	“Ceriņi	M”,	 
DKS “Komutators” atjaunoja 
meliorācijas sistēmu;

•	 DKS	“Rīts”,	DKS	“Ežupe”,	DKS	
“Ziediņi”, DKS “Ceriņi M”, DKS “Virši”, 
DKS “Straume”, DKS “Jāņupe-2”, 
DKS “Vaivadi”, DKS “Gavana”, DKS 
“Ostnieks”, DKS “Tulpe”, DKS “Ezītis” 
veica koplietošanas ceļu periodiskās 
uzturēšanas darbus, tostarp 
atjaunoja ceļu segumu un izbūvēja 
ceļus;

•	 DKS	“Ielieči-2”	un	DKS	“VEF	Baloži”	
izbūvēja ielu apgaismojuma 
sistēmas;

•	 DKS	“Jāņupe-2”	izveidoja	sporta	un	
atpūtas laukumu.

•	 Izbūvēts	asfaltbetona	segums	
Grāvja ielā, Olainē;

•	 izbūvēti	gājēju	celiņi	
Jaunolainē (bērnu rotaļu 
laukumā);

•	 izbūvēts	gājēju	un	velosipēdu	
ceļš Jaunolaine–Lubauši–A8 
(tunelis).

•	 DKS	“Celtnieks”,	DKS	“Tiltiņi”,	DKS	
“Zīles”, DKS “Ezītis”, DKS “Ostenieks” 
atjaunoja meliorācijas sistēmu;

•	 biedrība	“Vevi”,	DKS	“Tiltiņi”,	biedrība	
“Grēnes”, DKS “Ceriņi M”, DKS 
“Ziediņi”, DKS “Ezītis”, DKS “Puriņi”, 
DKS “Rītausma”, DKS “Lejas-1”, DKS 
“Lazdas”, DKS “Gavana”, DKS “Ielieči-2”, 
DKS “Komutators”, DKS “Rīts”, DKS 
“Ozollejas”, DKS “Vaivadi”, DKS  
“Ābele O”, DKS “Atlantika”, DKS “Stars” 
veica koplietošanas ceļu periodiskās 
uzturēšanas darbus, tostarp atjaunoja 
ceļu segumu un izbūvēja ceļus;

•	 DKS	“Rīts”,	DKS	“Aurora-Dārziņi”	
un	DKS	“VEF	Baloži”	izbūvēja	ielu	
apgaismojuma sistēmas;

•	 DKS	“Rīts”	izveidoja	sporta	un	atpūtas	
laukumu.

•	 Medemciema	gājēju	
un velosipēdu ceļš, 
Medemciems–Baloži;

•	 DKS	“Jaunība”,	DKS	“Ozollejas”,	DKS	
“Zīles”, DKS “Vīksnas” atjaunoja 
meliorācijas sistēmu;

•	 biedrība	“Vevi”,	DKS	“Celtnieks”,	DKS	
“Tiltiņi”, DKS “Ziediņi”, DKS “Puriņi”, 
DKS “Rītausma”, DKS “Gavana”, DKS 
“Ezītis” veica koplietošanas ceļu 
periodiskās uzturēšanas darbus, 
tostarp atjaunoja ceļu segumu un 
izbūvēja ceļus;

•	 DKS	“Rīts”	izveidoja	sporta	un	 
atpūtas laukumu.

•	 DKS	“Lejas”,	DKS	“Rīts”,	DKS	“Stars”,	
DKS “Ziediņi”, DKS “Puriņi”, DKS 
“Rītausma”, DKS “Jāņupe”, DKS 
“Ezītis”, biedrība “Pārolaines 
attīstībai” veica koplietošanas ceļu 
periodiskās uzturēšanas darbus, 
tostarp atjaunoja ceļu segumu un 
izbūvēja ceļus;

•	 DKS	“Puriņi”	atjaunoja	dziļurbuma	
sūkni ūdenstornī.

•	 Infrastruktūras	uzlabošana	
uzņēmējdarbības attīstībai 
Rūpnīcu ielā, Olainē;

•	 divkāršās	virsmas	apstrāde	
ceļa posmam Uzvaras 
Līdums–Ziemeļu mala (ceļš 
paralēli veloceliņam no 
Olaines uz Līdumu karjeru);

•	 gājēju	un	velosipēdu	ceļa	
izbūve līdz Līdumu karjeram 
(turpinājums esošajam gājēju 
un velosipēdu ceļam līdz 
Līdumu karjeram);

•	 asfaltbetona	seguma	izbūve	
Vērdiņu ielā, Pārolainē.

•	 Gājēju	un	velosipēdu	ceļa	
izbūve gar V12 Jāņupē.

2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads

Pašvaldības paveiktais četros gados

•	 seguma	virskārtas	
atjaunošana ar aku remontu 
Jelgavas ielas posmā no 
Veselības ielas līdz Zeiferta 
ielai, Olainē;

•	 Zeiferta	un	Jelgavas	
ielas krustojuma seguma 
atjaunošana un satiksmes 
organizācijas izmaiņas;

•	 Olaines	2.	vidusskolas	
iekšpagalma labiekārtošana.

2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads

Turpinājums 6. lpp.   



6  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Sociālā aizsardzība ir noteikta kā viena no Olaines novada pašvaldības prioritātēm. 
Šajā četrgadē palielināti sociālie pabalsti dažādam mērķgrupām, pārskatīta sociālās 
palīdzības sniegšanas kārtība un veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos. Izveidots 
jauns Sociālā dienesta apkalpošanas centrs, renovēta aprūpes centra ēka.

2017. gadā izlietoti 2 129 509 eiro jeb 10,89% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem;
2018. gadā – 2 405 557 eiro jeb 11,46% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem;
2019. gadā – 2 709 486 eiro jeb 11,85% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem;
2020. gadā – 2 922 414 eiro jeb 13,04% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Stiprinot sabiedrisko drošību un kārtību 
novadā, paplašināta videonovērošanas 
sistēma Olainē un Jaunolainē. Izbūvēta 
videonovērošanas sistēma jaunajos 
infrastruktūras objektos – Mežaparka 
bērnu rotaļu pilsētiņā, atpūtas vietā pie 
Līdumu karjera, pump truck velotrasē, 
Pirmā pasaules kara izziņas maršrutā un 
citviet. Veikts ikgadējs, plānveidīgs darbs 
saistībā ar Olaines novada iedzīvotāju –  

zemju īpašnieku – iesaisti atkritumu 
apsaimniekošanā. Apsekoti īpašumi 
dārzkopības sabiedrībās nolūkā atklāt 
atkritumu apsaimniekošanas subjektus, 
kuri nav iesaistījušies Olaines novada 
pašvaldības organizētajā atkritumu 
apsaimniekošanā, ar mērķi tos tajā 
iesaistīt vai saukt pie atbildības likumā 
paredzētajā kārtībā.
Atjaunots pašvaldības policijas 

autoparks. 2018. gadā Olaines novada 
pašvaldības policijas vajadzībām tika 
iegādāta jauna automašīna “Citroën 
Jumpy”, bet 2020. gadā – “Peugeot 
Expert”, kas ir speciāli aprīkotas un 
paredzētas policijas funkciju veikšanai 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanas 
jomā. 
2017. gadā sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšanai izlietoti  

384 278 eiro jeb 77,39%, kas bija 1,96% 
no kopējiem izdevumiem, 2018. gadā –  
455 298 eiro jeb 2,17% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem, 2019. gadā –  
446 121 eiro jeb 1,95% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem, savukārt 
2020. gadā – 436 583 eiro jeb 1,95% no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 

Sociālā aizsardzība 

Sabiedriskā drošība un kārtība 

Sociālās un materiālās palīdzības pabalsti

Pašvaldības paveiktais četros gados

Turpinājums 7. lpp.   

Nosaukums  Pabalsta apmērs

  2017. gadā 2018. gadā 2019. gadā 2020. gadā 2021. gadā

Trūcīgām/maznodrošinātām personām/ģimenēm          

Trūcīgas mājsaimniecības līmenis līdz 128,06 eiro līdz 128,06 eiro līdz 128,06 eiro līdz 128,06 eiro
272 eiro 1. personai, 
190 eiro nākamajai personai

Maznodrošinātas mājsaimniecības līmenis līdz 240 eiro līdz 320 eiro līdz 320 eiro līdz 350 eiro
400 eiro 1. personai, 
280 eiro nākamajai personai

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts līdz 60 eiro līdz 120 eiro līdz 120 eiro līdz 120 eiro
līdz 109 eiro 1. personai un līdz  
76 eiro nākamajai personai 

Mājokļa pabalsts (ģimenei) līdz 285 eiro līdz 350 eiro līdz 350 eiro līdz 350 eiro līdz 350 eiro

Veselības pabalsts medikamentu iegādes, rehabilitācijas un 
ārstniecības izdevumiem (personai)

līdz 60 eiro līdz 150 eiro līdz 150 eiro līdz 150 eiro līdz 150 eiro

Pabalsts bērnam nometnē līdz 45 eiro līdz 60 eiro līdz 60 eiro līdz 60 eiro līdz 60 eiro

Pabalsts audžuģimenēm          

Bērna uzturam (mēnesī) 257 eiro 260 eiro 260 eiro 300 eiro 350 eiro

Apģērba un mīkstā inventāra iegādei (gadā) 145 eiro 145 eiro 145 eiro 200 eiro 300 eiro

Pabalsts aizbildņiem          

Ikdienas izdevumiem (mēnesī) 65 eiro 65 eiro 65 eiro 100 eiro 100 eiro

Pabalsti pilngadību sasniegušiem bāreņiem          

Patstāvīgas dzīves uzsākšanai 128,06 eiro 128,06 eiro 128,06 eiro 150/280 eiro 250/350 eiro

Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250 eiro 250 eiro 250 eiro 500 eiro 850 eiro

Ikdienas izdevumiem, ja persona mācās (mēnesī) 64,03 eiro 64,03 eiro 64,03 eiro 120/180 eiro 150/200 eiro

Pabalsti ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērnu          

Ēdināšana vispārējās izglītības iestādē (dienā):
1.–12. klašu skolēniem
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem izglītojamajiem

līdz 1,42 eiro
līdz 2,65 eiro

līdz 1,42 eiro
līdz 2,65 eiro

līdz 1,48 eiro
līdz 2,80 eiro

līdz 1,48 eiro
līdz 2,80 eiro

līdz 1,48 eiro
līdz 2,80 eiro

Ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē (dienā) līdz 1,70 eiro līdz 1,70 eiro līdz 1,70 eiro līdz 1,70 eiro līdz 1,70 eiro

Transporta pabalsts     100 eiro 100 eiro 100 eiro

Pabalsts personai ar invaliditāti          

Ārstniecības, rehabilitācijas izdevumiem (gadā) bērniem un 
pieaugušajiem, kuriem noteiktas īpašas kopšanas indikācijas 
(ar 2021. gadu)

līdz 250 eiro
(bērniem)

līdz 250 eiro
(bērniem)

līdz 250 eiro
(bērniem)

līdz 250 eiro
(bērniem)

līdz 250 eiro (bērniem un 
pieaugušajiem, kuriem 
invaliditāte noteikta no bērnības 
un ir īpašas kopšanas indikācijas)

Bērnam ar invaliditāti izdevumiem par nometni (gadā)       līdz 60 eiro līdz 60 eiro

Materiālā palīdzība          

Pabalsts par bērna piedzimšanu 150 eiro 300 eiro 300 eiro līdz 400 eiro līdz 400 eiro

Pabalsts jubilejā līdz 100 eiro līdz 100 eiro līdz 100 eiro līdz 200 eiro līdz 200 eiro

Pabalsts zelta kāzu jubilejā 150 eiro 200 eiro 200 eiro 200 eiro 200 eiro

Transporta pabalsts personām no 75 gadu vecuma (gadā)   līdz 40 eiro līdz 40 eiro līdz 40 eiro līdz 40 eiro

Pabalsts dokumentu noformēšanai (ja personai nevar piešķirt 
trūcīgas mājsaimniecības statusu un personas ienākumi 
nepārsniedz garantētā minimālā ienākuma slieksni)

  līdz 50 eiro līdz 50 eiro līdz 50 eiro līdz 50 eiro

Apbedīšanas pabalsts   līdz 500 eiro līdz 500 eiro līdz 500 eiro līdz 600 eiro

Pabalsts krīzes situācijā 75 eiro (ģimenei)
100 eiro 
(ģimenei)

100 eiro 
(ģimenei)

100 eiro 
(ģimenei)

līdz 100 eiro (personai)

Pabalsts ārkārtas situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību      
80 eiro 
(personai)

150 eiro (personai)
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Novada attīstība notikusi arī vides 
sakārtošanas jomā. Aktīvi strādāts pie 
tā, lai iedzīvotājiem būtu iespēja šķirot 
atkritumus, lai viņi būtu izglītoti un 
motivēti to darīt. 
Jaunolainē un Stūnīšos ir izveidoti 
slēgtie sadzīves atkritumu konteineru 
laukumi (ar kodu atslēgām). Jaunolainē 
un Stūnīšos ik mēnesi tiek organizēta 
lielgabarīta atkritumu izvešana 
konkrētos laikos. Sadarbībā ar AS 
“Olaines ūdens un siltums” iedzīvotājiem 
tiek organizētas lielgabarīta atkritumu 
nodošanas (bez maksas) akcijas, tāpat 
tiek piedāvāta iespēja piedalīties akcijās, 
kurās tika piedāvāts videi draudzīgi 
apsaimniekot atkritumus (iedzīvotājiem 

bez maksas) un kurās AS “Olaines ūdens 
un siltums” bijusi sadarbības partnere 
akciju ierosinātājiem. 
2020. gada rudenī vairāk nekā 30 novada 
apdzīvotajās vietās, jaunajos ciematos 
un dārzkopības sabiedrībās tika 
izvietoti konteineri atkritumu šķirošanai. 
Jaunolainē izvietoti konteineri bioloģiski 
noārdāmo atkritumu nodošanai, bet 
Olainē tādus plāno izvietot līdz šāgada 
beigām. Olainē un Jaunolainē izvietoti 
konteineri, kuros iedzīvotāji var ziedot 
labdarībai paredzētus apģērbus un 
apavus. 
Visa pārskata perioda laikā veiktais 
Olaines un Olaines novada neoficiālo 
peldvietu ūdens kvalitātes monitorings 

uzrāda ļoti labu un iedzīvotājiem drošu 
peldūdens kvalitāti. Pašvaldības budžeta 
vides aizsardzības sadaļā paredzētie 
līdzekļi tika izmantoti pilsētas kanāla un 
ūdens kanalizācijas, novada teritorijas, 
ielu uzturēšanai un labiekārtošanai, 
bezsaimnieka atkritumu savākšanai, 
pašvaldības īpašumā esošo kapu 
teritoriju apsaimniekošanai, koku 
kopšanai, bojātu un sausu ielas koku 
zāģēšanai. Teritorijas tīrības uzturēšanai 
izvietotas atkritumu savākšanas urnas, 
tostarp suņu pastaigu vietu tuvumā. 
Uzsākta un turpinās ielu apgaismojuma 
nomaiņa uz energoefektīvāku 
apgaismojumu, tiek veikta ēku 
siltināšana, kas cita starpā nodrošinās 

siltumapgādei izmantotā kurināmā 
samazinājumu un kaitīgo emisiju izplūdi. 
Kopš 2018. gada nogales pašvaldībā 
izveidota vides pārvaldības speciālista 
amata vieta.

2017. gadā vides aizsardzības 
pasākumiem izlietoti 573 960 eiro, kas 
veido 2,93% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem, 2018. gadā – 576 562 eiro,  
kas veido 2,75% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem, 2019. gadā –  
581 397 eiro, kas veido 2,54% no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, 
savukārt 2020. gadā – 757 267 eiro, kas 
veido 3,38% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem.

Šim domes sasaukumam liels 
izaicinājums bija Covid-19 krīzes 
jautājumu risināšana un atbalsta 
pasākumu noteikšana. Šī krīze skāra 
ikvienu gan kā indivīdu,  gan kā 
uzņēmēju. Reaģējot uz notikumiem 
2020. gada martā, pašvaldība 
izstrādāja atbalsta programmu 
iedzīvotājiem, nosakot, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) maksājuma 
termiņš ir 2020. gada 15. novembris, 
papildinot NĪN atvieglojumu 
saņēmēju kategorijas un samazinot 
nomas maksas krīzes skarto nozaru 
komersantiem, kā arī ģimenēm 
piešķīra krīzes pabalstu.

Apkopojot datus, uz 25.03.2020. ar 
domes lēmumu “Par seku novēršanas 
un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 
Covid-19 izplatību” piešķirti nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi:
fiziskām personām:
1. par īpašumu, kurā deklarēta 

dzīvesvieta, – 50%, 127 161 eiro 
(atvieglojums piešķirts  
5532 personām);

2. par īpašumu, kurā nav deklarēta 
dzīvesvieta, – 25%, 169 100 eiro 
(atvieglojums piešķirts  
11 332 personām);

3. juridiskām personām – 50%,  
322 840 eiro (atvieglojums piešķirts 
320 personām).

Četri komersanti iesnieguši un  
saņēmuši nomas maksas atlaidi  
2003,18 eiro apmērā. Pašvaldība 
izmaksājusi  ārkārtējās situācijas pabalstu 
11 ģimenēm (10 bērniem un  

17 pieaugušajiem) – 6560 eiro; šīs 
ģimenes saņēmušas arī pārtikas pakas.

•	 2021.	gadā	atbalsta	programma	
iedzīvotājiem tika turpināta: ar Olaines 
novada domes 2021. gada 27. janvāra 
lēmumu “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas termiņu  
2021. gadā” tika noteikts viens 
maksāšanas termiņš – 2021. gada  
15. novembris; 

•	 dubultots	finansējums	ēdināšanas	
atbalstam skolēniem attālināto mācību 
laikā.

Valsts noteiktajā attālinātā izglītības 
ieguves procesa laikā, kā arī gadījumos, 
kad skolēni atrodas karantīnā, 
pašvaldība nodrošina ēdināšanas 
atbalstu skolēniem. 2020. gada pavasarī 
Olaines novads bija viena no retajām 
pašvaldībām, kura centās nodrošināt 
siltas pusdienas katru darba dienu, bet 
bija problēmas ar saņemšanu konkrētos 
laikos, kas savukārt radīja problēmas ar 
ēdiena siltuma nodrošināšanu, līdz ar 
to 2020./2021. mācību gadā pieņemts 
lēmums izsniegt pārtikas pakas. 
Atgādinām, ka ēdināšanas atbalsta veidu 
nosaka Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” 27.4 pants, kas paredz 
iespēju nodrošināt gatavu ēdienu vai 
izsniegt pārtikas paku. Izvērtējot līdz šim 
skolēniem piedāvātās pārtikas pakas,  
29. janvārī Olaines novada dome ārkārtas 
sēdē pieņēma lēmumu no 1. februāra 
dubultot finansējumu pārtikas pakas 
izveidei, palielinot vienas pārtikas pakas 

vērtību no 1,42 eiro dienā uz 2,84 eiro 
dienā. Tādējādi tika palielināts pārtikas 
pakas piedāvājums daudzuma ziņā un 
paplašināts pārtikas pakas sortiments.

•	 2021.	gada	24.	februāra	Olaines	
novada domes sēdē tika pieņemts 
lēmums ārkārtējās situācijas laikā 
piešķirt vienreizēju pabalstu mācību 

procesa atbalstam 50 eiro apmērā 
vienam no vecākiem par katru bērnu 
ģimenē, ja izglītojamais uz 2021. gada 
1. janvāri ir deklarēts Olaines novada 
administratīvajā teritorijā un mācās 
vispārējās pamata vai vispārējās vidējās 
izglītības iestādē (1.–12. klasē), un ir 
vecumā līdz 20 gadiem. Izmaksāti  
98 650 eiro. 

Lielais izaicinājums

Pašvaldības paveiktais četros gados

Par nekustamā īpašuma nodokli 2021. gadā

Atbilstoši 2021. gada 13. marta grozījumiem likuma “Covid-19 infekcijas 
izplatības seku pārvarēšanas likums” 5. pantā par 2021. taksācijas gadam 

aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājuma kavējumu  
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā 

nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts  
līdz 2021. gada 31. decembrim.

Būtiski ņemt vērā: ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais NĪN maksājums  
līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam,  
sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda  

likumā noteiktajā apmērā.
Atkārtoti informējam, ka ar Olaines novada domes 2021. gada 27. janvāra 

lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu 2021. gadā” 
tika noteikts viens maksāšanas termiņš – 2021. gada 15. novembris.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. 

Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kuri norādīti 
sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN 

samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā 
informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams 

veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt NĪN maksāšanas paziņojumu 

elektroniski – e-pastā.

Vides sakārtošana 

Šo četru gadu laikā renovētas 15 
daudzdzīvokļu mājas visā novadā. Ar 
pašvaldības atbalstu 90 daudzdzīvokļu 
mājām veikta energoaudita izstrāde, 
62 – tehniskā dokumentācijas izstrāde, 
104 – projektu vadība, 23 – pašvaldība 
sedz banku aizdevumu uzturēšanas 
un procentu maksājumus, 15 – saņem 
Nekustamā īpašuma atlaidi un  
11 renovētām mājām ar pašvaldības 
atbalstu izremontētas kāpņu telpas. 

Kopējais pašvaldības atbalsts šajā 
laikā ir bijis 1 000 000 eiro. 

Ūdenssaimniecības un  
siltumapgādes attīstība
Paplašinoties individuālās apbūves 
teritorijai Pārolainē (2018.–2019. gadā) 
Akāciju ielā un Vērdiņu ielā izbūvēti 
ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Projekta 
īstenošanas izmaksas 1 002 148 eiro.
Arī Jaunolaines lielciemā veikta 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
izbūve. Projekts realizēts no 2018.–2020. 
gadam un tīklam jau pieslēgušās vairāk 
kā 200 individuālās mājas, bet plānots, 
ka līdz 2022. gada beigām pieslēgsies 
300. Projekta īstenošanas kopējās 
izmaksas (bez PVN) ir 2 887 114 eiro,  
tai	skaitā:	ES	KF	līdzfinansējums	–	 
935 022 eiro; Olaines novada pašvaldības 
ieguldījums – 1 952 092 eiro. 
Visus šos četrus gadus Olainē ir bijis 

viens no zemākajiem siltumenerģijas 
tarifiem valstī.
Olaines pilsētā no 2018.–2019. gadam 
veikta centralizētās siltumapgādes 
sistēmas siltumtīklu pārbūve. Projekta 
izmaksas 1 774 478 eiro. 
Stūnīšos ir pabeigta Gaismu katlumājas 
gazifikācija un Jaunolaines katlumājas 
gazifikācija ir procesā, tas nozīmē, ka 
nākotnē samazināsies siltumenerģijas 
tarifs gan Jaunolainē, gan Stūnīšos.

Daudzdzīvokļu ēku renovācija, 
ūdenssaimniecības un siltumapgādes attīstība
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Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs ciešā sadarbībā ar 

Olaines novada pašvaldību ir uzsācis 
darbu pie kopstrādes telpu izveides 
Veselības ielā 7, Olainē.
Projekta ideja radās pirms vairākiem 
gadiem ar mērķi radīt jaunu 
pakalpojumu Olainē – izveidot plašu 
un inovatīvu kopstrādes vietu 
pilsētā esošajiem, potenciālajiem 

uzņēmējiem un ikvienam novada 
iedzīvotājam un pilsētas viesim. Tiks 
radīta vieta, kas sniegs iespēju ikvienam 
interesentam nākt un strādāt modernā 
un labiekārtotā vietā, rīkot seminārus, 
konferences, radošas sanāksmes vai 
tikšanās utt.
2020. gadā uzsākts darbs pie projekta 
vizualizācijas, apmeklētas vairākas 
kopstrādes vietas Rīgā un citur Latvijā, 
lai smeltos pieredzi, uzklausītu tur 
strādājošos uzņēmējus un telpu 
pārvaldītājus. Projekta ietvaros 
Veselības ielā 7 plānots pielāgot esošās, 

pašvaldībai piederošās ēkas telpas 
158 kvadrātmetru platībā, izveidojot 
modernas un inovatīvas atvērtā tipa 
darba telpas, kurās var darboties 
individuāli un grupās. Kopstrādes telpas 
atradīsies Olaines Mežaparka teritorijā, 
kas ir lieliska vieta tās novietojuma un 
vides dēļ – novada un pilsētas centrs, 
zaļa vide, ļoti ērta piekļūšana.

2021. gada sākumā tika izsludināts 
publiskā iepirkuma konkurss telpu 
vienkāršotai atjaunošanai. Konkursa 
rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “DLB 
Engineering” par kopstrādes telpu 
izveidi. Objektā ir uzsākti demontāžas 
darbi. Remontdarbus plānots pabeigt 
līdz 2021. gada oktobra beigām.
Olaines novads, tā iedzīvotāji un 
viesi iegūs kvalitatīvu, modernu vidi 
gan uzņēmējdarbības, gan dažādu 
interešu attīstībai un veicināšanai, kā 
arī mērķtiecīga darba rezultātā novads 
iegūs papildu atpazīstamību. 

Olaines novada uzņēmējdarbību var 
raksturot kā stabilu. Protams, kā lie-

lākajā daļā Latvijas novadu, jaundibināto 
uzņēmumu skaits pēdējos gados maz-
liet samazinās un pieaug likvidēto uzņē-
mumu skaits, bet to var saistīt ar kopējo 
valsts nodokļu politiku, uzņēmējdarbības 
formu maiņu un neaktīvu uzņēmumu 
likvidēšanu, kā arī citiem no novada ne-
atkarīgiem aspektiem. 2021. gada maijā 
novadā reģistrēti 2266 uzņēmumi dažā-
dās uzņēmējdarbības formās, no kuriem, 
pēc “Lursoft” datiem, šobrīd aktīvi ir 1317.
Bezdarba līmenis novadā pēdējos gados 
svārstās no 3,5 līdz 4,5%, kas ir līdzvērtīgs 
vidējam bezdarba līmenim Pierīgā un ir 
tuvu dabiskajam bezdarba līmenim.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes da-
tiem, novada uzņēmumos vidēji darbi-
nieki saņem vienas no augstākajām dar-
ba algām Pierīgā. Piemēram, 2020. gadā 
uzņēmums	 SIA	 “Dinair	 Filton”	 ieguva	
nosaukumu kā “taisnīgākais atalgojuma 
maksātājs” Latvijā.
Pēdējos gados uzņēmējdarbības jomā un 
uzņēmumu atpazīstamības veicināšanā 
novadā paveikts daudz. Trīs gadus Olai-
nes novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs (ONUAC) ar novada kopīgo stendu 
piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūp-

niecības kameras organizētajās Zemgales 
uzņēmēju dienās Jelgavā, kur pārstāvēja 
gan novada lielos uzņēmumus, gan māj-
ražotājus.
2021. gads jau būs piektais pēc kārtas, kad 
Olaines novads sadarbībā ar “SEB banku” 
un citām Pierīgas pašvaldībām piedalās 
grantu programmā “(ie)dvesma”, kas dod 
iespēju biznesa ideju autoriem un jauna-
jiem uzņēmumiem (līdz trīs gadu vecu-
mam) pretendēt uz grantu apmērā līdz 
10 000,00 eiro. Mēs lepojamies ar saviem 
iepriekšējo gadu grantu saņēmējiem un 
ar to, ka šis atbalsts vairākiem uzņēmu-
miem ir bijis kā neatsverams atbalsts to 
izaugsmei.
Ir atbalstīta novada mājražotāju piedalī-
šanās	izstādēs	“Riga	Food”.
Sadarbībā ar vairākām nevalstiskajām or-
ganizācijām un valsts institūcijām orga-
nizēti dažādi ar uzņēmējdarbības tēmām 
saistīti semināri, apmācības vai vienkārši 
tikšanās, lai pārspriestu aktualitātes dažā-
dās nozarēs.
2019. gadā pirmo reizi notika vakanču pa-
sākums “Darbs satiek darītāju”, ko diem-
žēl 2020. gadā epidemioloģiskās situāci-
jas dēļ nevarējām organizēt.
Gadu gaitā ir izveidojusies laba sadar-
bība ar citu Pierīgas novadu uzņēmēju 

biedrībām, Rīgas plānošanas reģionu, 
“Pierīgas partnerību”, Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kameru un Latvijas 
Darba devēju konfederāciju. Sadarbības 
ietvaros vairākiem novada uzņēmumu 
pārstāvjiem bija iespēja piedalīties pie-
redzes apmaiņas braucienos uz vairākām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm.
2020. gadā uzsākām videostāstu veidoša-
nu par novada uzņēmumiem, kas palīdz 
gan popularizēt pašus uzņēmumus, gan 
dod lielāku priekšstatu par uzņēmumu 
darbu potenciālajiem darbiniekiem un 
skolēniem nākamās profesijas izvēlē. 
Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūru ir izveidots novada uzņē-
mējdarbības profils, kas potenciālajiem 
investoriem palīdzēs izvēlēties par labu 
investīcijām tieši Olaines novadā. Ir izvei-
dota un pašvaldības tīmekļvietnē pub-
licēta nekustamo īpašumu karte, kurā 
atzīmētas potenciālās zemes platības uz-
ņēmējdarbības veikšanai.
Novada mazie uzņēmēji un mājražotāji 
izmanto iespēju piedalīties pašvaldības 
organizētajos amatnieku un mājražotāju 
tirdziņos, kas notika divas trīs reizes gadā.
2018. un 2019. gadā publicējām rakstus 
par novada uzņēmumiem gan pašval-
dības izdevumā, gan laikrakstā “Dienas 

Bizness”. Ārvalstu tiešo investīciju piesais-
tē novads, pēc “Lursoft” datiem, starp vi-
siem Latvijas novadiem ir pirmajā desmit-
niekā. 2020. gadā tas ieņēma astoto vietu.
Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar 
Olaines 1. vidusskolu un Rīgas Tehniskās 
universitātes Olaines Tehnoloģiju kole-
džu, kurā ONUAC direktore ir arī ievēlēta 
par padomes priekšsēdētāja vietnieci.
2021. gadā organizējām uzņēmumu foto-
izstādi, ko izvietojām Olaines Vēstures un 
mākslas muzeja skatlogos, kā arī pirmo 
reizi vairākiem novada uzņēmumiem tei-
cām paldies par sadarbību un atsaucību.
Olaines novada pašvaldības tīmekļviet-
nē ir izveidota sadaļa “Uzņēmējiem”, 
kur esošie un potenciālie uzņēmēji var 
saņemt sev interesējošo informāciju, kā 
arī aizpildīt veidlapu “Radīts Olaines no-
vadā”, lai iekļautos vienotā datubāzē par 
novada pakalpojumu sniedzējiem un ma-
zajiem ražotājiem. Jaunums uzņēmējiem 
ir iespēja piedāvāt savu preci vai pakalpo-
jumu Olaines novada mobilajā lietotnē.
Ir uzsākts darbs pie kopstrādes telpu iz-
veides Olaines pilsētā.
Pašvaldība lepojas ar saviem novada  
uzņēmumiem, to sasniegumiem un ir at-
vērta jaunu uzņēmumu ienākšanai nova-
dā. 

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra 
kopsavilkums par uzņēmējdarbību novadā

Uzsākts darbs pie kopstrādes 
telpu izveides Olainē

Aktuāli

Top jauna pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāde

Top jauna pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāde, lai sasniegtu 

pašvaldības mērķi – nodrošināt visus 
mazos iedzīvotājus (kuru vecāki to 
vēlas) ar vietu pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē un līdz ar to arī sniegt 
iespēju saņemt bezmaksas pirmsskolas 
izglītību visiem novada bērniem.

Jauna, mūsdienīga pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāde atradīsies 
esošajā ēkā Veselības ielā 7, Olainē. 
Pirmsskolas izglītības iestādes izveide, 
veicot iekštelpu pārbūves darbus, notiks 
pa kārtām. Šobrīd notiek pirmās kārtas 
būvniecības darbi. Pēc pirmās kārtas 
būvdarbu veikšanas bērnudārzā būs 
iespējams uzņemt 80 bērnus. Kopumā, 
kad būs pabeigta arī otrā kārta ēkas 
pārbūvei, pirmsskolas izglītības iestādi 
apmeklēs aptuveni 160 bērni.
Ēkas pārbūves pirmajā kārtā tiks 
izbūvētas četras grupiņas, katrai grupiņai 
ir paredzēta grupas telpa, kur bērni 
varēs mācīties, atpūsties un rotaļāties, 
guļamtelpa diendusai, ģērbtuve, ēdienu 
izdales zona, labierīcības. Papildus tiks 
izbūvētas nodarbību telpas un aktu 
zāle, kā arī administrācijas, saimniecības 
telpas un palīgtelpas.

Tiks labiekārtotas zonas pie ēkas ieejām 
un ap ēku, izbūvēti celiņi, apgaismojums 
un uzstādīta sēta, lai nodrošinātu 
pirmsskolas izglītības iestādei drošību un 

privātumu. Ģimenēm, kuras pārvietojas 
ar automašīnu, pie pirmsskolas izglītības 
iestādes ir paredzēts autostāvlaukums.
Paralēli pārbūves darbiem notiek ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana, 
kuras rezultātā ne tikai tiks uzlabots 
mikroklimats ēkā un samazināts 
enerģijas patēriņš objektā, bet ēka 
iegūs jaunu vizuālo tēlu, un līdz ar to 
tiks uzlabota Olaines Mežaparka vide 
objekta skartajā teritorijā.

Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma ONP 
2020/34/ERAF	“Izglītības	un	veselības	
aprūpes iestāžu ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana, pārbūve un teritorijas 
labiekārtojums Veselības ielā 7, Olainē” 
rezultātiem veic SIA “Torensberg”, 
savukārt būvuzraudzību nodrošina  
SIA “Būvuzraugi LV”. Darbu izpildes 
termiņš ir 2022. gada pavasaris.
Otrajā kārtā tiks izbūvētas vēl četras 
grupiņas, turpināsies labiekārtošanas 
darbi, tostarp tiks uzstādīts rotaļlaukums, 
kurš būs pieejams visām iestādes 
grupiņām.

Kopā ar pirmsskolas izglītības iestādi 
(pēc pirmās un otrās kārtas īstenošanas) 
šajā ēkā turpinās darbu Olaines jauniešu 
centrs “Popkorns” un Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības divas brigādes, 
kā arī biznesa iesācējiem, jaunajiem 
un pieredzējušajiem uzņēmējiem būs 
pieejamas kopstrādes telpas. 
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Olaines 2. vidusskola aicina 
pieteikties mācībām 10. klasē!

Olaines 1. vidusskola –  
Tava izvēle labākai nākotnei!

2021./2022. mācību gada 
mācību plāna paraugs

Vispārējās vidējās izglītības programmas 
mācību kursu komplektu piedāvājums 

Izglītība

Reģistrējoties mācībām 10. klasē, 
skolēnam būs jāizvēlas viens no 

skolas vispārējās vidējās izglītības 
programmas piedāvātajiem virzieniem 
jeb izvēļu grozs. Absolvējot vidusskolu, 
skolēnam būs jākārto šādi valsts 
pārbaudes darbi: 
•	 latviešu	valodā	 

(vismaz optimālajā līmenī); 
•	 svešvalodā	 

(angļu – vismaz optimālajā līmenī); 
•	 matemātikā	 

(vismaz optimālajā līmenī); 
•	 divos	no	padziļinātajiem	kursiem	

(augstākajā līmenī). 

Bez piedāvātajām izglītības 
programmām Olaines 2. vidusskolas 
10.–12. klašu skolēniem būs iespēja 

pretendēt uz Olaines novada domes 
ikmēneša stipendiju, piedalīties 
profesionālās pilnveides izglītības 
programmā “Panākumu universitāte”, 
piedzīvot kultūras pasākumus 
programmā “Latvijas skolas soma”, 
darboties dažādās interešu izglītības 
programmās, kā arī skolēnu parlamentā.
Savukārt vidusskolēniem Olaines  
2. vidusskolā (starptautiskā sertifikāta 
“Zaļais karogs” ieguvēja) būs iespēja 
aktīvi darboties ekopadomē, kļūt 
par skolas un novada pētnieku, 
veicinot skolas muzeja attīstību, kā arī 
saņemt apbalvojumu “Gudrā pūce” 
par mācību sasniegumiem. Olaines 
novada pašvaldība turpinās atbalstīt 
vidusskolēnu dalību starptautiskos 
projektos, piedāvās attīstīt prasmes 
projektu īstenošanā un iegūt 
finansējumu Olaines novada jauniešu 
projektu konkursā, kā arī vasaras 
mēnešos Olaines novada skolēni 
varēs iegūt pirmo darba pieredzi kādā 
no piedāvātajiem vasaras darbiem 
pašvaldības iestādēs. 
Jaunajā vidusskolas modelī skolēni 
varēs vairāk mācīties atbilstoši savām 
interesēm un nākotnes plāniem. 

Aicinām 9. klašu absolventus un viņu 
vecākus sekot līdzi aktuālajai informācijai 
un iepazīties ar Olaines 2. vidusskolas 
piedāvājumu skolas tīmekļvietnē 
www.olaine2vsk.lv! 

Vai Tu šogad beidz 9. klasi un meklē 
sev labāko vidusskolu? 

Pievienojies vairāk nekā 1000 
skolēniem, kuri jau mācās Olaines  
1. vidusskolā! Izvēlies vienu no četriem 
mācību kursu komplektiem:
•	 tehnoloģijas	un	inženierzinātnes;
•	 medicīna	un	vides	zinātne;
•	 dizains,	interaktīvie	mediji	un	kultūra;
•	 uzņēmējdarbība	un	sociālās	zinātnes.

Papildini mācību programmu ar 
specializēto kursu izvēli:
•	 spāņu	valoda;
•	 digitālais	dizains;
•	 vizuāli	plastiskā	māksla;
•	 tehniskā	grafika;
•	 publiskā	runa;
•	 uzņēmējdarbības	pamati.

Mācies kopā ar sadarbības  
partneriem:
•	 programmēšanu apgūsi “Datorium” 

programmētāju vadībā;
•	 ķīmijas eksperimentus veiksi Rīgas 

Tehniskās universitātes OMTK 
modernajās laboratorijās;

•	 finanšu pratības un dizaina domāšanas 
noslēpumus atklāt Tev palīdzēs  
Banku augstskolas lektori;

•	 izstrādāsi	projektus ar Olaines 
novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centra un “Junior Achievement 
Latvia” iniciatīvām;

•	 apgūsi	ne	tikai	spāņu valodu, bet arī 

Spānijas un Latīņamerikas kultūru;
•	 fizikā astronomijas pasaulē ieskatīsies 

ar observatorijas “StarSpace” 
atbalstu;

•	 mediju pasauli iepazīsi kopā ar 
Baltijas Mediju izcilības centra 
medijpratības ekspertiem;

•	 latviešu valodas kabineti šogad 
Tevi sagaidīs ar kvalitatīvām un 
mūsdienīgām “Isky” mēbelēm no 
Somijas. 

Mācību joma Pamatkursi (10. un 11. klasē)

Valodu
Latviešu valoda un literatūra
Angļu valoda 
Vācu valoda 

Sociālā un pilsoniskā Sociālās zinības un vēsture 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Kultūra un māksla 

Dabaszinātņu

Fizika	
Ķīmija 
Bioloģija 
Ģeogrāfija 

Matemātikas Matemātika 
Tehnoloģiju 
(viens no kursiem)

Programmēšana 
Dizains un tehnoloģijas

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes Sports un veselība 

Padziļinātie kursi (12. klasē)

Projekta darbs Obligāti

Angļu valoda 

Skolēns izvēlas 3 
padziļinātos kursus 

Kultūra un māksla 

Dizains un tehnoloģijas

Programmēšana 

Matemātika 

Sociālās zinātnes 

Specializētie kursi
Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra, 
astronomija, psiholoģija, publiskā uzstāšanās

Tehnoloģijas,  
inženierzinātnes 

Medicīna, 
vides zinātne

Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra
Svešvaloda (B2) (angļu valoda)
Svešvaloda (B1) (krievu/vācu valoda)
Sociālās zinības un vēsture
Kultūras pamati
Programmēšana
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Ģeogrāfija
Matemātika
Sports un veselība

Dizains, 
interaktīvie 
mediji un kultūra

Uzņēmējdarbība, 
sociālās zinātnes

Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra
Svešvaloda (B2) (angļu valoda) 
Svešvaloda (B1) (krievu/vācu valoda)
Vēsture un sociālās zinātnes
Kultūra un māksla (viz. m.) 
Dizains un tehnoloģijas
Ģeogrāfija
Dabaszinības
Matemātika
Sports un veselība

Padziļinātie kursi

Projekta darbs Projekta darbs

Programmēšana Ķīmija

Matemātika Matemātika

Fizika Bioloģija

Specializētie kursi

Digitālais dizains

Uzņēmējdarbības pamati

Vizuāli plastiskā māksla

Tehniskā grafika

Padziļinātie kursi
Projekta darbs Projekta darbs
Vēsture Sociālās zinātnes
Dizains un 
tehnoloģijas

Dizains un 
tehnoloģijas

Kultūra un māksla Angļu valoda

Specializētie kursi

Spāņu valoda

Uzņēmējdarbības pamati

Publiskā uzstāšanās

Tehniskā grafika

Uzņemšana Olaines 1. vidusskolā
Lasi un skaties video – informācija par uzņemšanu 10. klasē atrodama šeit: 
www.o1vsk.lv. Piesakies 24.–31. maijā mācībām Olaines 1. vidusskolas 10. klasē skolas 
tīmekļvietnē. Iesniedz dokumentus 1. jūnijā!

Uzņemšana Olaines 2. vidusskolā
Prezentācija “Aicinām turpināt izglītību mūsu skolas 10. klasē!”: 
www.olaine2vsk.lv (“Aktualitātes”). Dokumentu iesniegšana 2021. gada 31. maijā, 
iepriekš kontaktējoties ar mācību daļu pa tālr. 67965434.

Lepojies, jo Tu mācīsies vienā no 
Latvijas pēdējo 10 gadu labākajām 
pilsētu vidusskolām!
Audz kopā ar mums – mūsu 
skolas vērtības ir attīstība, 
atbildība, cieņa, sadarbība, 
kvalitāte!



10  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

•	 Apstiprināt	nolikumu	Nr.	NOL1/2021	
“Olaines novada pašvaldības līdzdalības 
budžeta projektu konkursa nolikums”.

•	 Pilnvarot	AS	“Mārupes	komunālie	
pakalpojumi” (juridiskā adrese: Viršu 
iela 6, Tīraine, Mārupes nov.) sniegt 
sabiedriskos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus Olaines novada 
pašvaldības administratīvās teritorijas 
daļā (Stūnīšu ciemā). Slēgt ar AS 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
līgumu uz 10 gadiem par:
- ūdens piegādi no padeves vietas 

centralizētajā ūdensvada tīklā līdz 
piederības robežai;

- notekūdeņu savākšanu centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā no piederības 
robežas un novadīšanu līdz 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

•	 Apstiprināt	Olaines	novada	
pašvaldības 2020. gada finanšu pārskatu. 
Iekļaut Olaines novada pašvaldības  
2020. gada finanšu pārskatu Olaines 
novada pašvaldības 2020. gada 
konsolidētajā finanšu pārskatā.

•	 Pieņemt	zināšanai	SIA	“Zemgales	29”	 
2020. gada pārskatu par periodu no 
2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada  
31. decembrim.

•	 Izdarīt	Olaines	novada	pašvaldības	
policijas nolikumā šādus grozījumus:
- izteikt nolikuma 3. punktu šādā 

redakcijā:
 “3. Pašvaldības policija izpilda 

sabiedriskās kārtības uzturēšanas 
funkciju Olaines novada 
administratīvajā teritorijā un 
savas kompetences ietvaros veic 
administratīvā pārkāpuma procesu.”;

- aizstāt nolikuma 7.1. apakšpunktā 
vārdu “dienesta” ar vārdiem “darba 
amata”;

- izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
 “7.2. kontrolēt Olaines novada domes 

apstiprināto saistošo noteikumu 
ievērošanu, par kuru pārkāpšanu 
paredzēta administratīva atbildība. 
Administratīvā pārkāpuma procesu 
par noteikumu neievērošanu, līdz 
administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai, veic pašvaldības policijas 
amatpersonas.”;

- svītrot nolikuma 7.9. apakšpunktu;
- svītrot nolikuma 9. punktu;
- izteikt nolikuma 10.3. apakšpunktu 

šādā redakcijā:
 “10.3. izsaukt uz Pašvaldības policijas 

iecirkni jebkuru personu, kura piedalās 
Pašvaldības policijas kompetencē 
esošā administratīvā pārkāpuma 
procesā, bet, ja šīs personas traucē 
procesa gaitu vai nepilda likumā 
noteiktos pienākumus, tām var 
piemērot procesuālās sankcijas.”;

- izteikt nolikuma 10.4. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

 “10.4. savas kompetences ietvaros 
veikt administratīvā pārkāpuma 
procesu, likumā paredzētajos 
gadījumos un kārtībā nogādāt 

Pašvaldības policijas iecirknī vai Valsts 
policijas iestādē likumpārkāpējus, 
veikt viņu personas apskati, mantu 
un dokumentu izņemšanu un 
apskati, administratīvi aizturēt 
likumpārkāpējus un veikt citus 
likumā noteiktos pasākumus 
administratīvo pārkāpumu lietvedības 
nodrošināšanai, kā arī piemērot viņiem 
administratīvos sodus.”;

- aizstāt nolikuma 11. punktā vārdus 
“Noteikumi par speciālo līdzekļu 
veidiem un kārtību, kādā tos lieto 
policijas darbinieki un robežsargi” 
ar vārdiem “Noteikumi par speciālo 
līdzekļu veidiem un to lietošanas 
kārtību”;

- izteikt nolikuma 16. punktu šādā 
redakcijā:

 “16. Pašvaldības policijas sastāvā ir 
priekšnieks, priekšnieka vietnieks, 
sabiedrisko attiecību inspektors, 
vecākie inspektori un inspektori.”;

- papildināt nolikuma 16. punktu ar  
16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

 “16.1. Administratīvā pārkāpuma 
procesa ietvaros noteikta šāda 
amatpersonu pakļautība:

 16.1.1. augstākā amatpersona 
inspektoram, vecākajam inspektoram 
un sabiedrisko attiecību inspektoram 
ir priekšnieka vietnieks un priekšnieks;

 16.1.2. priekšnieka vietniekam 
augstāka amatpersona ir priekšnieks.”;

– aizstāt nolikuma 34. punktā vārdu 
“nodod” ar vārdu “dod”;

– izteikt nolikuma 49. punktu šādā 
redakcijā:

 “49. Sūdzības par Pašvaldības policijas 
darbinieka rīcību izskata un izlemj 
Pašvaldības policijas priekšnieks. 
Pašvaldības policijas priekšnieka 
lēmumu var apstrīdēt  Administratīvā 
procesa likumā paredzētajā kārtībā.”;

– izteikt nolikuma 50. punktu šādā 
redakcijā:

 “50. Sūdzības par pašvaldības policijas 
priekšnieka (vai viņa aizvietotāja 
pašvaldības policijas priekšnieka 
prombūtnes laikā) rīcību izskata 
un izlemj Olaines novada domes 
priekšsēdētājs.”;

– aizstāt nolikuma 3. pielikumā “Olaines 
novada pašvaldības policijas darba 
organizācija” vārdus “galvenais 
inspektors” ar vārdiem “priekšnieka 
vietnieks”;

– aizstāt nolikuma 4. pielikumā   
“Amatu atšķirības zīmes” galvenā 
inspektora amata atšķirības zīmi ar 
priekšnieka vietnieka amata atšķirības 
zīmi, kuru var apskatīt tīmekļvietnē 
www.olaine.lv.

•	 Atsavināt	elektroniskā	izsolē	ar	
augšupejošu soli pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu – zemesgabalu:
- dārzkopības sabiedrībā (d/s) 

“Atlantika” Nr. 18, Jāņupe, Olaines 
pagasts, Olaines novads, 0,0718 ha  
platībā (kadastra numurs 
80800200856);

- d/s “Lejas” Nr. 601, Jāņupe, Olaines 
pagasts, Olaines novads (adrese: 

Aroniju iela 2, Jāņupe, Olaines pag., 
Olaines nov.), 0,0599 ha platībā 
(kadastra numurs 80800220313); 

- d/s “Ezītis” Nr. 215, Ezītis, Olaines 
pagasts, Olaines novads, 0,0241 ha  
platībā (kadastra numurs 
80800120337);

- d/s “Ezītis” Nr. 216, Ezītis, Olaines 
pagasts, Olaines novads, 0,0272 ha  
platībā (kadastra numurs 
80800120338);

- d/s “Vaivadi” Nr. 187, Vaivadi, 
Olaines pagasts, Olaines novads, 
0,0804 ha platībā (kadastra numurs 
80800160570); 

- “Ceplīši” Olaines pagasts, Olaines 
novads, zemes vienības 4,12 ha platībā 
(kadastra numurs  80800140029). 

Izsoļu noteikumi ir pieejami pašvaldības 
tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Izsoles” un elektronisko 
izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv. Izsoles 
notiek elektronisko izsoļu vietnē 
izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 14. maija 
plkst. 13.00 līdz 2021. gada 14. jūnija 
plkst. 13.00.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz atsavināmajiem nekustamajiem 
īpašumiem: “Mērmalas”, “Zobeni”, “Egas”.

•	 Piekrist,	ka	Indijas	pilsonis	S.	N.	 
iegūst īpašumā zemi d/s “Jāņupe-2”  
Nr. 28/210, Jāņupē, kadastra apzīmējums 
8080 023 0529, 0,0678 ha platībā 
(adrese: “Jāņupietis 28”, Jāņupe, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127) ar zemes 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz atsavināmo nekustamo īpašumu d/s 
“Ozollejas” Nr. 2164, Jāņupe, kadastra 
numurs 8080 021 1071. Piekrist, ka 
Krievijas	Federācijas	pilsonis	A.	S.	
iegūst īpašumā zemi d/s “Ozollejas” 
Nr. 2164, Jāņupe, kadastra apzīmējums 
8080 021 1071, 0,0612 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. A. S. jāveic visas 
nepieciešamās darbības, lai sakārtotu  
uz zemes ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 1071 esošās, ekspluatācijā 
nenodotās dārza mājas (kadastra 
apzīmējums 8080 021 1071 001) un 
ekspluatācijā nenodotās palīgēkas 
(kadastra apzīmējums 8080 021 1071 
002) tiesisko statusu.

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	 
d/s “Liepas” Nr. 82, Jāņupē, 0,0600 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 023 0305) 
zemes nomniekam I. C.

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	 
d/s “Straume” Nr. 11, Jāņupē, 0,0600 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 023 0541) 
zemes nomniekam A. M.

•	 Piekrist	atsavināt	zemes	starpgabalu	
d/s “Vaivadi” Nr. 242A, Vaivados, kadastra 
apzīmējums 8080 016  0879, 0,1600 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 016 0880) 
pierobežniecei	O.	F.

•	 Slēgt	pirkuma	līgumu	par	dzīvokļa	
īpašuma Zemgales ielā 2-17, Olainē, 
sastāvošs no dzīvokļa īpašuma  
30,20 kv. m platībā un pie dzīvokļa 
īpašuma piederošajām mājas 
kopīpašuma domājamajām daļām 
302/30207 un zemes 302/30207 
kopīpašuma domājamajām daļām, 
atsavināšanu īrniekam J. L. 

•	 Iznomāt	I.	D.	zemesgabalu	d/s	
“Dzelmes” Nr. 4199, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 1200, 0,06 ha  
platībā valdījumā esošās ēkas – 
dārza mājas ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 1200 001 – uzturēšanai un 
apsaimniekošanai uz laiku līdz  
2031. gada 30. aprīlim. Noteikt 
zemesgabala nomas maksu gadā 
1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības. Piemērot iznomātā 
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 1200 nomas maksai koeficientu 
1,5 uz laiku, līdz ēku (būvju) lietotājs I. D. 
ēku (būvi) ierakstīs zemesgrāmatā.  
I. D. jāveic visas nepieciešamās darbības, 
lai sakārtotu uz zemesgabala ar kadastra 
apzīmējumu 8080 021 1200 un viņa 
valdījumā esošās ēkas – dārza mājas  
ar kadastra apzīmējumu 8080 021 1200 
001 – tiesisko statusu.

•	 Izbeigt	2012.	gada	18.	februāra	lauku	
apvidus zemes nomas līgumu  
Nr. 547 par zemesgabala “Dzelmes  
4048” Jāņupē ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 1126 0,0705 ha platībā, 
noslēgtu ar I. K. ar 2021. gada 30. aprīli 
(pamats: I. K. un I. L. 2021. gada  
13. aprīļa iesniegums un 2021. gada 
13. aprīļa nekustamā īpašuma pirkuma 
līgums). Iznomāt I. L. zemesgabalu ar 
kadastra apzīmējumu 8080 021 1126 
0,0705 ha platībā dārza mājas ar kadastra 
apzīmējumu 8080 021 1126 001 (adrese: 
“Dzelmes 4048”, Jāņupe) uzturēšanai un 
apsaimniekošanai no 2021. gada  
1. maija līdz 2031. gada 30. aprīlim. 
Noteikt zemesgabala ar kadastra 
apzīmējumu 8080 021 1126 nomas 
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības.

•	 Izbeigt	2009.	gada	12.	oktobrī	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 209 par zemesgabala  
0,0492 ha platībā d/s “Ezītis” Nr. 280, 
Ezītī, ar kadastra apzīmējumu 8080 
012 0383 iznomāšanu G. M. (sakarā ar 
nomnieka nāvi) ar 2021. gada 15. martu.

•	 Pagarināt	2011.	gada	7.	jūnija	 
zemes starpgabala ar kadastra 
apzīmējumu 8080 021 0817 (nosaukums: 
Vizbule 213B, Jāņupe, Olaines pagasts, 
Olaines novads) nomas līgumu līdz  
2031. gada 31. maijam. Grozīt 2011. gada 
7. jūnija zemes starpgabala ar kadastra 
apzīmējumu 8080 021 0817 nomas 
līgumu un izteikt nomas līguma 
2.1. punktu šādā redakcijā:

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi īsumā (aprīlis)

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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 “2.1. Nomas līgums stājas spēkā 
2011. gada 7. jūnijā un ir spēkā līdz 
2031. gada 31. maijam, ja vien netiks 
pagarināts, saīsināts vai lauzts likumā 
un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā 
pirms tā termiņa notecēšanas.”.

Papildināt nomas līgumu ar  
4.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.2.4. vienpusēji izbeigt NOMAS 
LĪGUMU pirms termiņa, ja 
ZEMES GABALS ir nepieciešamas 
IZNOMĀTĀJAM autonomo funkciju 
nodrošināšanai, par to brīdinot 
NOMNIEKU 3 (trīs) mēnešus iepriekš;”.

•	 Pagarināt	2006.	gada	29.	maijā	
noslēgto līgumu par neapdzīvojamo 
telpu nomu Zemgales ielā 31, Olainē, līdz 
2031. gada 31. maijam. Grozīt 2006. gada 
29. maija līgumu par neapdzīvojamo 
telpu nomu Zemgales ielā 31, Olainē, un:
- izteikt līguma 2.7.2. apakšpunktu  

šādā redakcijā:
 “2.7.2. Ja tiek atsavināta ēka vai tās 

daļa vai Nomas telpas ir nepieciešamas 
IZNOMĀTĀJAM autonomo funkciju 
nodrošināšanai, IZNOMĀTĀJS brīdina 
NOMNIEKU 3 (trīs) mēnešus iepriekš.”;

- izteikt līguma 3.1. punktu šādā 
redakcijā:

 “3.1. Līgums stājas spēkā 2006. gada 
2. jūnijā un ir spēkā līdz 2031. gada 
31. maijam, ja vien netiks pagarināts, 
saīsināts vai lauzts likumā un šajā 
Līgumā noteiktajā kārtībā pirms tā 
termiņa notecēšanas.”.

Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
noslēgt vienošanos ar IK “Rūķi SM” pie 
2006. gada 29. maijā noslēgtā līguma par 
neapdzīvojamo telpu nomu Zemgales 
ielā 31, Olainē (ar kopējo platību  
32,13 m2, ēkas kadastra numurs  
8009 002 0618), ievērojot lēmumā 
noteikto.

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
nekustamo īpašumu:
- zemesgabalu d/s “Rītausma” Nr. 52, 

Medemciemā, 0,0760 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 002 0643);

- dzīvokli Zemgales ielā 12-14, Olainē 
(kadastra numurs 80099001637);

- dzīvokli Stacijas ielā 18-48, Olainē 
(kadastra numurs 80099005145);

- zemesgabalu d/s “Jāņupe-2” Nr. 
219/280, Jāņupē, 0,0666 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 023 0492).

•	 Nodot	lietojumā	SIA	“Zeiferti”	
nekustamā īpašuma “Jaunolaines 
daudzdzīvokļu mājas” (kadastra numurs 
80800080413) zemesgabala ar kadastra 
apzīmējumu 809800080413 daļu  
3158 kv. m platībā pašvaldības 
autonomās funkcijas izpildes 
nodrošināšanai, sniedzot Olaines 
pagasta iedzīvotājiem ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumus. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar 
SIA “Zeiferti” lēmumā norādīto zemes 
lietojuma līgumu. Uzdot Īpašuma 
un juridiskajai nodaļai pēc iepriekš 
noteiktā izpildes izsniegt SIA “Zeiferti” 

nostiprinājuma lūgumu lietojuma līguma 
ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

•	 Piekrist	pieņemt	pašvaldības	
īpašumā sabiedrības vajadzībām bez 
atlīdzības no R. S. nekustamo  īpašumu 
Vērdiņu iela, Pārolaine (kadastra numurs 
80800080902), sastāvošu no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
80800080871 0,4626 ha platībā. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
līgumu ar R. S. par lēmumā noteiktā 
nekustamā īpašuma pieņemšanu 
pašvaldības īpašumā sabiedrības 
vajadzībām bez atlīdzības. Uzdot 
Attīstības nodaļai iekļaut Vērdiņu 
ielu (uzskaitīt) pašvaldības ceļu un 
ielu sarakstā un iekļaut pašvaldības 
apsaimniekojamo nekustamo īpašumu 
sarakstā.

•	 Noteikt,	ka	pašvaldībai	piekrīt	un	ir	
ierakstāma zemesgrāmatā uz Olaines 
novada pašvaldības vārda Olaines 
administratīvajā teritorijā rezerves zemes 
fondā ieskaitītā zeme “Rīga – d/s kopl. 
zeme”, Jāņupe, 3,4 ha platībā (kadastra 
numurs 80800201256). 

•	 Atļaut	apvienot	zemes	vienības	ar	
kadastra apzīmējumiem 8080 021 1421 
un 8080 021 0345 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienību un 
kopējo, aptuveno platību 0,2421 ha. 
Saglabāt adresi apvienotajai zemes 
vienībai un ar to funkcionāli saistītajām 
ēkām “Ozollejas 2039”, Jāņupe, 
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 
“Ozollejas” koplietošanas zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8080 021 1427.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	
projektu nekustamā īpašuma Stacijas 
iela 52, Olaine (kadastra Nr. 8009 001 
0232), zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8009 001 0232. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	
projektu nekustamā īpašuma “Takas”, 
Grēnes, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 003 0031. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma “Gandri”, Jaunolaine 
(kadastra Nr. 8080 008 0232), zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 008 0232 un nekustamā īpašuma 
“Pīpenes”, Jaunolaine, Olaines pag., 
Olaines nov. (kadastra Nr. 8080 008 
0242), zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0242. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, plānoto adresi un 
nosaukumu.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma Akācijas iela 16, 
Pārolaine (kadastra numurs 8080 008 

0344), zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0344. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma “Astrīdas” ar adresi 
Audriņu iela 3, Pārolaine (kadastra 
numurs 8080 007 0037), zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8080 007 0037. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju.

•	 Piekrist	dzīvokļa	“Bērzpils	10”-X,	
Stūnīši, maiņai uz dzīvokli Parka ielā 6-Y,  
Olainē. Uzdot AS “Olaines ūdens un 
siltums” un O. T. viena mēneša laikā 
noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu, 
iekļaujot dzīvojamo telpu īres līguma 
pielikumā īrnieka ģimenes locekli – dēlu 
R. G. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
nodrošināt	dzīvokļa	“Bērzpils	10”-X,	
Stūnīši, atsavināšanu publiskā izsolē.

•	 Reģistrēt	četras	personas	–	K.	S.,	
I. B., J. S. un M. Ž. – Olaines novada 
pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās 
kārtas reģistrā. 

•	 Ierādīt	vietu	Ņ.	R.	sociālajā	istabā	
Zemgales	ielā	31-X,	Olainē,	uz	sešiem	
mēnešiem. Uzdot SIA “Zemgales 29” 
noslēgt sociālās istabas īres līgumu ar 
Ņ. R. uz sešiem mēnešiem. Uzdot p/a 
“Olaines Sociālais dienests” apmaksāt 
sešus mēnešus 100% apmērā īres maksu 
un 50% par siltumu Ņ. R. par sociālās 
istabas lietošanu.

•	 Ierādīt	vietu	J.	S.	sociālajā	istabā	
Zemgales ielā 31-Y, Olainē, uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot SIA “Zemgales 29” 
noslēgt sociālās istabas īres līgumu ar 
J. S. uz sešiem mēnešiem. Uzdot p/a 
“Olaines Sociālais dienests” apmaksāt 
sešus mēnešus 100% apmērā īres maksu 
un 100% par siltumu J. S. par sociālās 
istabas lietošanu.

•	 Uzņemt	četras	personas	ilgstošas	
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai 
p/a “Olaines Sociālais dienests” Sociālās 
aprūpes centrā uz pastāvīgu laiku.

•	 Mainīt	zemes	vienībai	ar	kadastra	
apzīmējumu 8080 003 0005 Rītupes 1, 
Grēnes,  nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi no koda 0101 “Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” uz kodu:
- 0600 “Neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme” – 
5,8630 ha platībā;

- 1101 “Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” – 0,0954 ha platībā;

- 0301 “Publiskie ūdeņi” – 0,7416 ha 
platībā.

Par Olaines novada pašvaldības  
2020. gada konsolidētā finanšu 
pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 
2020. gada finanšu pārskatu:
1. Olaines novada pašvaldības  

2020. gada bilanci:
•	 bilances	kopsumma	2020.	gada	 

beigās – 67 530 688 eiro;

2. Olaines novada pašvaldības 
2020. gada pārskatu par darbības 
finansiālajiem rezultātiem:

•	 2020.	gada	izpildes	rezultāts	–	 
1 407 889 eiro;

3. Olaines novada pašvaldības  
2020. gada pašu kapitāla izmaiņu 
pārskatu:

•	 pašu	kapitāls	2020.	gada	beigās	–	 
58 675 432 eiro;

4. Olaines novada pašvaldības  
2020. gada naudas plūsmas pārskatu:

•	 ieņēmumos	–	24	139	211	eiro;
•	 izdevumos	–	23	786	666	eiro;
•	 naudas	līdzekļi	2020.	gada	beigās	–	 

5 199 995 eiro;

5. Olaines novada pašvaldības  
2020. gada finanšu pārskata 
pielikumus:

•	 grāmatvedības	uzskaites	 
principu aprakstu;

•	 gada	pārskata	sagatavošanas	 
principu aprakstu;

•	 finanšu	instrumentu	risku	
pārvaldīšanas aprakstu;

•	 finanšu	pārskata	posteņu	 
strukturizēto skaidrojumu. 

  Turpinājums no 10. lpp. 

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi īsumā (aprīlis)

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

1. dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr. 15, Jāņupe, 
 Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 020 0163, 

0,0616 ha platībā (kadastra numurs 8080 020 0163);
2. dārzkopības sabiedrībā “Dzelmes” Nr. 4208, Jāņupe, 
 Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 021 1205, 

0,0599 ha platībā (kadastra numurs 8080 021 1205);
3. dārzkopības sabiedrībā “Puriņi” Nr. 3192, Jāņupe, 
 Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 022 0494, 

0,0591 ha platībā (kadastra numurs 8080 022 0494).

Izsoles noteikumi būs skatāmi pēc 26. maija Olaines novada pašvaldības 
tīmekļvietnē,	“Facebook”	pašvaldības	kontā	un	elektronisko	izsoļu	vietnē	
izsoles.ta.gov.lv.
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Sirsnīgi sveicam maijā 
dzimušos novada jubilārus! 

Paliec jauna, 
tikpat skaista paliec,
Tādai sirdij lemts 
nav novecot,
Kura, dāsni labestību dalot,
Saules mirkli katram 
dāvāt prot.
/K. Apškrūma/

2021. gada aprīlī laulību 
noslēguši 11 pāri, bet zelta 
kāzu jubileju atzīmēja 3 pāri.

Visa mūsu dzīve sastāv no 
mirkļiem, un ir tādi, kad mēs 
vēlamies apturēt laiku, jo 
jūtamies laimīgi.
Lai mīlestība un siltums 
ieskauj!

2021. gada aprīlī piedzimuši 
15 puisīši un 12 meitenītes.

Lai mīlestības un smaidiem 
piepildītas jūsu dienas! 
Kopābūšanas prieks.

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

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 9000. 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 aprīlī mūžībā 
aizgājuši (uzvārds, vārds, 
dzimšanas datums)

Belugina Tamāra – 28.06.1948.
Devjatkovs Oļegs – 10.06.1952.
Gaiduks Edvards – 05.12.1933.
Ivanova Leokadija – 05.04.1933.
Korotkiha Emma – 21.04.1921.
Krūmiņa Biruta – 09.02.1935.
Lavrinovičs Mihails – 15.01.1949.
Ļeščinskis Staņislavs – 30.10.1943.
Paeglīte Vija – 23.12.1942.
Perevozčikova Ņina – 09.04.1928.
Spila Svetlana – 27.05.1952.
Vītols Visvaldis – 20.12.1938.
Afanasjevs Vladimirs – 05.04.1947.
Tišins Mihails – 20.09.1952.
Konopļovs Vladimirs – 17.08.1942.
Hļebnova	Nadežda	–	26.10.1950.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Aktualitātes, notikumi

Piesaki dalību, aizpildot pieteikuma anketu: 
https://ej.uz/olainesekspedicija. Orientēšanās spēles kartes 

ar uzdevumiem drukātā veidā būs pieejamas 
29.–30. maijā no plkst. 9.00 līdz 18.00 pie Olaines 

Vēstures un mākslas muzeja vai PDF formātā. Precīzākie 
spēles dalībnieki saņems motivējošas dāvanas no Olaines 

novada uzņēmējiem. Papildu informāciju ir iespējams 
saņemt, zvanot pa tālr. 20172030.

Šogad apritēs 80 gadi kopš pirmās masu deportācijas. 
Pieminot šo notikumu, 2021. gada 14. jūnijā plkst. 11.00 

Olaines novadā pie karjera “Mežezers” notiks  
1941. gada deportēto atceres brīdis “Aizvestie. 

Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām”, 
kura ietvaros vienlaikus visās Latvijas pašvaldībās tiks lasīti 

deportēto vārdi.
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Vakcinācija pret Covid-19 Jaunolainē
Jaunolaines vakcinācijas centrs, kas atrodas Jaunolaines Sporta 

namā (Meža ielā 2b, Jaunolainē), uzsāka darbu 12. maijā. 
Vakcinēties var jebkurš pieaugušais, kurš to vēlas. Kopš 17. maija 
Latvijā notiek vakcinācija (ar vakcīnu “Pfizer–BioNTech”) arī  
16–17 gadus veciem jauniešiem. 
Vakcinācija notiek pēc iepriekšēja pieraksta! Pieteikšanās tīmekļa 
vietnē manavakcina.lv vai zvanot pa bezmaksas tālruni 8989. 
Pieteikšanās pierakstu atver vakcinētājs – SIA “Klīnika Piramīda 3” –,  
vadoties pēc pieejamo vakcīnu daudzuma un to piegādēm. 
Sekojiet līdzi informācijai pašvaldības informācijas kanālos! 
Katru nedēļu sniegsim informāciju par atvērtajiem pierakstiem. 
Iespēju robežās informēsim par noteiktajā laikā pieejamo vakcīnu. 

Olaines novadā bija plānoti divi vakcinācijas centri, taču šobrīd no 
valsts puses tiek nodrošināts vakcinētājs tikai vienā vakcinācijas 
centrā. Līdz ar to lūdzam, kaut arī tīmekļa vietnē manavakcina.lv 
ir iespēja izvēlēties vakcinācijas vietu – gan Jaunolaini (Olaines 
pagastu), gan Olaini –, izvēlēties vakcinācijas centru, kurš šobrīd 
nodrošina šo pakalpojumu. Tas ir Jaunolaines vakcinācijas centrs, 
kas atrodas Jaunolaines Sporta namā. 
Uzsveram, ka vakcinācija notiek pēc pieraksta, taču senioriem 
izņēmuma kārtā vakcinācijas dienās no plkst. 9.00 līdz 10.00 tiek 
piedāvāta iespēja vakcinēties “dzīvās rindas” kārtībā. 

Olaines novadā dažādās vietās no 2021. gada 4. jūnija 
līdz 6. jūnijam, godinot tradicionālos “Ģimenes svētkus”, 

būs atrodami QR kodi, kas aizvedīs aizraujošā ģimenes 
piedzīvojumā – dziesmas, dejas, uzdevumi,  

mīklas un aktivitātes.

Tradicionāli Olainas novada svētki tiek 

atzīmēti maija beigās. Šogad Olaines novada 

svētku ietvaros parkā pie Olaines Kultūras 

nama būs skatāma lielformāta izstāde 

“Mūsu pūra lāde”. Izstādē būs aplūkojami 

Olaines Kultūras centra māksliniecisko 

kolektīvu tautastērpu krājumi. 

Lūdzam būt atbildīgiem un ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.


