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Iedzīvotājiem ir iespēja sniegt 
atbalstu Ukrainas bēgļiem 

Šobrīd Olaines novadā 
patvērumu atraduši 108 

Ukrainas civiliedzīvotāji, no 
kuriem  47 ir bērni (līdz 18 gadu 
vecumam).  Šie ir pašvaldībai 
zināmi Ukrainas pilsoņi, kuri ir 
reģistrējušies sociālajā dienestā.
Cienījamais Olaines novada 
iedzīvotāj, ja tu vēlies sniegt 
atbalstu Ukrainas bēgļiem, 
ziedojot viņiem ikdienā 
nepieciešamas lietas, aicinām 
iepazīties ar sarakstu un 
savu ziedojumu nogādāt 
uz ziedojumu pieņemšanas 
punktu.

Ziedot var:
• preces bērniem (piena 

pudeles, knupīšus, vanniņas, 
staiguļus, barošanas krēsliņus, 
autiņbiksītes, mitrās salvetes, 
uzsūcošos palagus, zīdaiņu 

krēmus, eļļiņas utt.);
• piena maisījumus;
• higiēnas preces (šampūnus, 

ziepes, zobupastas, 
zobubirstes, sūkļus, sieviešu 
higiēnas preces);

• sadzīves tehniku 
(ledusskapjus, mikroviļņu 
krāsnis, multivārāmos katlus, 
tējkannas, katlus, pannas utt.);

• rotaļlietas dažāda vecuma 
bērniem (paklājiņus, 
grabulīšus, attīstošas 
rotaļlietas, galda spēles, 
grāmatas, krāsojamās 
grāmatas, zīmuļus, 
flomāsterus utt.), izņemot 
mīkstās rotaļlietas;

• gultasveļu (segas, palagus, 
spilvenus);

• dvieļus;
• mēbeles (kumodes, 

mazgabarīta mēbeles), 
izņemot mīkstās;

• televizorus, radiouztvērējus, 
datorus.

Cienīsim cits citu un ziedosim 
tikai tīras mantas labā 
tehniskajā stāvoklī!
Jautājumu gadījumā zvanīt 
pa tālruni 29735221.
 
Ziedojumus pieņem Olainē, 
Stacijas ielā 38a, pagraba 
telpās:
pirmdienās plkst. 14.00–20.00,
otrdienās plkst. 14.00–17.00,
trešdienās plkst. 14.00–17.00,
sestdienās plkst. 10.00–13.00.

Vēlamies pateikt lielu paldies 
ikvienam, kurš jau nesavtīgi 
sniedzis dažāda veida palīdzību 
Ukrainas bēgļiem. 

Nokūstot sniegam, aiztekot 
palu ūdeņiem, kuru šogad 

novadā bijis krietni daudz, un 
uzspīdot spožai pavasara saulei, 
skatam atklājas vietas, kas prasīt 
prasās pēc rokas pielikšanas –  
salabošanas, notīrīšanas, 
pārkrāsošanas vai kā citādi 
savedamas kārtībā. Ne velti 
aprīli saucam par spodrības 
mēnesi. Lai gan tas vēl nav 
sācies, darbi jau notiek. 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
darbinieki pakāpeniski veic 
zaļo zonu sakopšanu pēc 
ziemas – tiek vākti zari, pērnās 
koku lapas, zāģēti sausie koki. 
Meža teritorijā aiz Mežaparka 
estrādes līdz pat attīrīšanas 
iekārtām tiek tīrīts pamežs – 
izcērtot krūkļus, kārklus un 
citus mazāk vērtīgus kokus un 
krūmus un radot caurskatāmu, 
drošu un pievilcīgāku vidi 
pastaigām mežā.
Pilsētas ielās uzsākta 
mehanizēta smilts/grants 
savākšana pēc ietvju kaisīšanas 

ziemas periodā – šiem darbiem 
nepieciešams pastāvīgi sauss 
laiks. Notiek rotaļu laukumu 
ikgadējā apsekošana un uzsākta 
iekšpagalmu un stāvvietu 
segumu atjaunošana pilsētas 
teritorijā.
Aprīļa sākumā tiks noņemti 
ziemas dekorējumi apstādījumu 
vietās un, ja būs labi 
laikapstākļi, puķu kastēs, podos 
un grozos līdz Lieldienām tiks 
iestādītas pavasara puķes. 
Neiztrūkstoši – tiek vākti 
sadzīves atkritumi pilsētā, 
brauktuvju malās, zaļajās zonās, 
mežos un grāvjos.

Arī iedzīvotāji aicināti 
iesaistīties pilsētas un novada 
sakopšanā, sakārtojot saviem 
privātīpašumiem piegulošās 
teritorijas, kā to nosaka 
pašvaldības saistošie noteikumi, 
un būt atbildīgiem – atkritumus 
izmest tiem paredzētajās vietās 
un savākt sava mājdzīvnieka 
izkārnījumus. 

22. martā Olaines Pieaugušo 
izglītības centrā sākās latviešu 
sarunvalodas mācības ukraiņu 
bēgļiem. Viss izdevās tik 
operatīvi, pateicoties mūsu 
novada iedzīvotājas Jeļenas 

Semjonkinas atsaucībai vadīt  
10 nodarbības bez maksas –  
kā ieguldījumu cilvēciskā 
palīdzībā ukraiņu tautai. 
Strādājot izglītības sistēmā,  
J. Semjonkina īpaši apzinās 

šo nepieciešamību. Mācīties 
ieradās 12 ukraiņi, pamatā 
sievietes. Viņām līdzi bija astoņi 
dažāda vecuma bērni, kurus 
nodarbības laikā pieskatīja 
un ar kuriem radoši darbojās 
mūsu pilsētas jaunieši. 
Jauniešiem palīgā bija atnācis 
arī mūsu muzeja direktors, kura 
klātbūtne visvairāk iepriecināja 
puisīšus. Pirmā nodarbība 
aizritēja ieinteresētības un 
līdzdarbošanās gaisotnē, un 
mums visiem bija prieks par labi 
aizsāktu lietu. 
Rudīte Babra,
Olaines novada pašvaldības 
Pieaugušo izglītības centra 
vadītāja

Sākti pavasara 
uzkopšanas darbi

Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļa uzsākusi īstenot Olaines novada līdzdalības 
budžeta projektu, kas iedzīvotāju balsojumā saņēmis vislielāko atbalstu, – Jaunolaines 
fitnesa laukuma izveide. Projekta idejas iesniedzēja ir biedrība “Jaunolaines attīstībai”.

Realizējot projektu, tiks izveidots moderns, daudzfunkcionāls āra fitnesa laukums Jaunolaines 
stadionā, piemērots dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības iedzīvotājiem, tādējādi veicinot 

aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ciemā. Projekta ietvaros tiks izveidots gumijas seguma 
laukums un uzstādītas modernas āra fitnesa iekārtas (svaru stienis, fitnesa sols, pievilkšanās 

stienis, līdztekas un fitnesa virve). 
Šobrīd ir noslēgts līgums ar SIA “Fixman” par darbu izpildi un uzsākti darbi Jaunolaines 

stadionā. Kopējās projekta izmaksas ir 24 996,40 eiro.

Informācija: www.talkas.lv
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Paziņojums par Olaines novada teritorijas 
plānojuma 4.0. redakcijas publisko apspriešanu

Olainē plānots renovēt vēl vienu 
deviņstāvu māju – Stacijas ielā 40 

Aktualitātes

Saskaņā ar 2022. gada 23. februāra 
Olaines novada domes lēmumu 

(2. prot., 17. p.) “Par Olaines novada 
teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam 
pilnveidotās (4.0) redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai” publiskajai 
apspriešanai nodots Olaines novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotās 
redakcijas projekts.
Teritorijas plānojuma pilnveidotās 

redakcijas projekta publiskā apspriešana 
notiks no 2022. gada 15. marta līdz 
2022. gada 12. aprīlim.

Publiskās apspriešanas laikā ar 
teritorijas plānojuma 4.0. redakciju 
iespējams iepazīties:
• elektroniskā veidā Olaines novada 

pašvaldības tīmekļvietnē  
www.olaine.lv;

• elektroniskā veidā portālā  
geolatvija.lv – https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_22690;

• izdruku veidā Olaines novada Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Zemgales ielā 33, 
Olainē.

Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2022. gada 30. martā plkst. 
17.00 Olaines Kultūras nama lielajā 
zālē Zeiferta ielā 11, Olainē.

Publiskais pasākums noritēs atbilstoši 
Ministru kabineta 2021. gada 28. 
septembra noteikumiem Nr. 662 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”, lūdzam būt saprotošiem 
un ievērot minētās prasības. Klātienes 
pasākumu var apmeklēt personas, kuras 
ir vakcinējušās pret Covid-19 vai ir to 
pārslimojušas, pie ieejas uzrādot derīgu 
Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai 
pārslimošanas sertifikātu un personu 
apliecinošu dokumentu.
Publiskās apspriešanas laikā 
apmeklētājus pieņem un papildu 

informāciju par Olaines novada 
teritorijas plānojuma 4.0. redakciju 
iespējams iegūt, sazinoties ar teritorijas 
plānojuma izstrādes vadītāju – Attīstības 
nodaļas vadītāju Elīnu Grūbu 
(elina.gruba@olaine.lv, mob. tālr. 
29530377) – vai teritorijas plānojuma 
izstrādātājas SIA “Reģionālie projekti” 
pārstāvjiem (birojs@rp.lv, tālr. 67320809; 
Tālis Skuja, talis@rp.lv; Ivo Narbuts, 
ivo@rp.lv).

Rakstiskus priekšlikumus  
iespējams iesniegt:
• nosūtot pa pastu Olaines novada 

pašvaldībai (Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines novads, LV-2114);

• elektroniski, ar drošu elektronisko 
parakstu nosūtot uz e-pasta adresi 
pasts@olaine.lv;

• elektroniski portālā  
geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_22690) sadaļā 
“Iesniegt priekšlikumu”;

• klātienē Olaines novada Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Zemgales ielā 33, 
Olainē. 

2022. gada martā 
energoefektivitātes 

uzlabošanas darbi sākušies arī 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
apsaimniekotajā mājā Stacijas ielā 40, 
līdz ar to tā būs trešā deviņstāvu māja 
Olainē, kurā dzīvokļu īpašnieki spējuši 
vienoties par renovāciju. 602. sērijas 
dzīvojamā māja uzcelta 1979. gadā, un 
tajā kopumā ir 36 dzīvokļi.
Renovācijas projekta kopējās izmaksas 
Stacijas ielā 40 plānotas 424 738,50 eiro 
apmērā. 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 212 369,27 eiro apmērā 
energoefektivitātes paaugstināšanai.
Stacijas ielā 40 vidējais apkures 
siltumenerģijas patēriņš gadā līdz šim 
bija 127,2 kWh/m2, savukārt pēc projekta 
īstenošanas plānotais apjoms ir  
59,4 kWh/m2, līdz ar to apkurei 
ietaupījums, pēc energoaudita datiem, 
sasniegs 53,3%. Savukārt kopējais 
siltumenerģijas patēriņš Stacijas ielā 40 
gadā sasniedza 201,6 kWh/m2, bet pēc 
renovācijas plānotais apjoms ir  
129,46 kWh/m2.

Projektā paredzēta apkures sistēmas 
maiņa, logu un durvju nomaiņa. 
Renovācijas projekta ietvaros plānots 
siltināt mājas pagrabu, cokolu, fasādi 
un bēniņus, kā arī iecerēti dažādi jumta 
darbi. Plānots ierīkot zibensaizsardzību 
un uzlabot ventilācijas sistēmu, 
paredzēts arī kāpņu telpu kosmētiskais 
remonts un lodžiju stiklošana. Būvdarbus 
veiks SIA “Mali M”, būvuzraudzību –  
SIA “Kastro”, bet autoruzraudzību –  
SIA “Liepājas namsaimnieks”.
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 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības 
ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās 
informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 384 
“Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un 
uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, 
tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
apsekošanu apvidū. Aģentūra informē, ka Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma 
ietvaros laika periodā no 2022. gada marta līdz jūlijam veic valsts ģeodēziskā 
tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Zemgales un Kurzemes 
novados, tai skaitā Olaines novada teritorijā. 

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 mājai īsteno pilnu renovāciju, tad tās 
dzīvokļu īpašnieki piecus gadus (sākot 
no pieņemšanas–nodošanas akta 
parakstīšanas datuma) saņem 90% 
atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim 
(saistošie noteikumi Nr. SN10/2016 
“Par nekustamā īpašuma nodokli 
un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtību 
Olaines novadā”). 
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Uzsāks Mežezera dienvidu krasta 
pastaigu takas labiekārtošanas darbus

Aicina pieteikties 
finansiālam atbalstam

Olaines Mežaparkā izcirtīs 
bīstamos kokus

Aktualitātes

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 
grunts seguma taku ar kopējo 

garumu 378 m, tādējādi palielinot 
Mežezera dienvidu krasta rekreatīvās 
izmantošanas iespējas. 175 m garumā 
tiks izbūvētas koka laipas, kā arī tiks 
uzstādīts informācijas stends un 
interaktīvi objekti ar vēstījumu par 
Mežezera apkaimē dzīvojošajiem 
putniem.
Pastaigu taka (gājēju celiņš) tiks 
veidota, ņemot vērā vides pieejamības 
vadlīnijas, tādējādi sniedzot iespēju 
to izmantot gan jaunajām ģimenēm 
ar bērniem ratiņos, gan senioriem un 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šos 
labiekārtošanas darbus atbilstoši Olaines 
novada pašvaldības pasūtījumam veiks 
SIA “Agrosēta”, kas no pilsētas būvvaldes 
jau saņēmusi atzinumu par atbalstu 
būvniecības iecerei.

Projekta pieteikums (projekta  
Nr. 21-04-AL04-A019.2205-000002) 
sagatavots un guvis atbalstu vietējās 
rīcības grupas biedrības “Pierīgas 
partnerība” atklāta projektu iesniegumu 
11. kārtas konkursā Latvijas lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”. 

Papildu informācija par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai pieejama Eiropas Komisijas 
tīmekļvietnē. Papildu informācija par 
atbalsta saņemšanas nosacījumiem 
pieejama biedrības “Pierīgas partnerība” 
tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Vides investīciju fonds” 

aicina iesniegt projekta iesniegumus 
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta 
finansēto projektu atklātajam konkursam 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana mājsaimniecībās –  
atbalsts atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai” (turpmāk – konkurss).
Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana un 
energoefektivitātes uzlabošana 
mājsaimniecībās, atbalstot 
siltumenerģijas vai elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu iegādi uzstādīšanai 
dzīvojamajās mājās, lai nodrošinātu 
siltumenerģijas vai elektroenerģijas 
ražošanu un piegādi mājsaimniecības 
vajadzībām, vai mājsaimniecību 
pieslēgumu izveidošanu centralizētajai 
siltumapgādes sistēmai.
Konkursā pieejamais Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta finansējums ir 
20 000 000 eiro. Projekta iesniedzējs 
konkursā ir fiziska persona – Latvijas 
Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, 
kuram zemesgrāmatā nostiprinātas 
īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju 
vai tās daļu un kurš iesniedz projekta 
iesniegumu.

Informāciju par konkursa atbalsta 
nosacījumiem skatīt Ministru kabineta 
2022. gada 1. marta noteikumos 
Nr. 150 “Emisijas kvotu izsolīšanas 
instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana mājsaimniecībās – 
atbalsts atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai” nolikums”, kas pieejams 
likumi.lv/ta/id/330568.

Projekta iesniegumus var iesniegt 
no 2022. gada 15. marta, noformētus 
elektroniska dokumenta veidā, 
sūtot uz elektroniskā pasta adresi 
atbalsts@lvif.gov.lv vai uz e-adresi 
default@40003339615.
Jautājumus par projekta iesnieguma 
sagatavošanu un iesniegšanu var 
sūtīt uz elektroniskā pasta adresi 
atbalsts@lvif.gov.lv vai uz e-adresi 
default@40003339615. Lūdzam pirms 
jautājumu uzdošanas iepazīties ar 
konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu 
iesniedzējiem iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanai un atbildēm uz biežāk 
uzdotajiem jautājumiem, kas publicēti 
tīmekļa vietnē www.ekii.lv. Papildu 
informācija: tālr. 67845111, 25480151, 
25480152, 25480153. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Ņemot vērā neseno pieredzi, kad 
stipra vēja laikā Olaines Mežaparka 

teritorijā bija nogāzušies vairāki koki 
un nolauzti zari, un rūpējoties par 
Mežaparka apmeklētāju drošību, SIA 
“Labie koki eksperti” tika pasūtīts veikt 
Mežaparkā esošo koku novērtējumu. 
Koku novērtēšanas rezultātā ir 
konstatēts, ka Mežaparka teritorijā 
atrodas potenciāli bīstami koki, kurus 
vajag nozāģēt, kā arī apzināti koki, 
kuriem nepieciešams veikt kopšanu, 
izzāģējot nokaltušos zarus. Ņemot vērā 
situāciju, plānots sākt ar bīstamo koku 
nozāģēšanu. Darbus paredzēts sākt 
aprīlī. 
Koki dabā marķēti ar krāsu. Koki, 
kurus nepieciešams nozāģēt, dabā ir 
atzīmēti ar krustiņu, bet koki, kuriem 
nepieciešams veikt kopšanu, izzāģējot 
nokaltušos zarus, – ar punktiņu uz 
stumbra. 

Nozāģējamie koki izvērtēti pēc vairākiem 
faktoriem, kas ietekmē koku stabilitāti. 
SIA “Labie koki eksperti” rekomendācijas:
1. koki, kuri ir nokaltuši vai kuriem 

ir kalstošas, nolūzušas galotnes, 
jānozāģē;

2. koki, kuriem ir dobs vidus, stumbra 
plaisas ar trupes attīstību tajā, būtu 
jānozāģē tuvākajā laikā, jo tiem pastāv 
risks spēcīgu vēja brāzmu rezultātā tikt 
nolauztiem;

3. koki, kuriem novērotas cietpiepes vai 
citu sēņu augļķermeņi, nozāģējami 
steidzami, īpaši koki, kuriem novērotas 
cietpiepes, ir uzskatāmi par bīstamiem, 
jo šīs sēnes klātbūtne liecina par baltās 
trupes attīstību koksnē.

Lai mūsu iedzīvotāju un viesu iemīļotā 
atpūtas un pastaigu vieta nākotnē 
būtu tikpat zaļa, paredzēta jaunu koku 
stādīšana. 

Par lielgabarīta atkritumu nodošanu aprīlī Jaunolainē un Stūnīšos

Aprīlī Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs izmest 9. un 
23. aprīlī, savukārt Stūnīšos nodot lielgabarīta atkritumus varēs 23. aprīlī.
Lai veiksmīgi organizētu lielgabarīta atkritumu savākšanu Jaunolainē, iedzīvotāji divas 
reizes mēnesī tos 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.
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.
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Olaines 1. vidusskola – 
Tava izvēle labākai nākotnei!

Izglītība

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

 Pievienojies vairāk nekā  
1000 skolēnu, 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 un kopā ar sadarbības 

partneriem:
• programmēšanu apgūsi “Datorium” 

programmētāju vadībā;
• ķīmijas eksperimentus veiksi Rīgas 

Tehniskās universitātes Olaines 
Tehnoloģiju koledžas 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 
spāņu un latīņamerikas kultūru;

• fizikā astronomijas pasaulē ieskatīsies 
ar observatorijas “Starspace” atbalstu;

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

• iespējams, ka apgūsi arī valsts 
aizsardzības mācību, ko vada 
Jaunsardzes centrs.

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!

Uzņemšana Olaines 1. vidusskolā
Lasi un skaties video – informācija 
par uzņemšanu 10. klasē atrodama 
tīmekļvietnē www.o1vsk.lv.
Piesakies 23.–31. maijā mācībām 
Olaines 1. vidusskolas 10. klasē skolas 
tīmekļvietnē. Seko līdzi precīzākai 
informācijai par uzņemšanu.
Iesniedz dokumentus!

Tehnoloģijas, inženierzinātnes 
Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra I (420)
Svešvaloda I – angļu, B2 (245)
Svešvaloda – krievu/vācu, B1 (210)
Sociālās zinības un vēsture (140)
Kultūras pamati (105)
Programmēšana I (210)
Fizika I (245)
Ķīmija I (210)
Bioloģija I (105)
Ģeogrāfija I (105)
Matemātika I (420)
Sports un veselība (315)
Padziļinātie kursi
Projekta darbs (70)
Programmēšana II (210)
Matemātika II (280)
Fizika II (210)
Specializētie kursi
Digitālais dizains (140)
Uzņēmējdarbības pamati (140)
Vizuāli plastiskā māksla (140)
Tehniskā grafika (140)

Medicīna, vides zinātnes
Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra I (420)
Svešvaloda I – angļu, B2 (245)
Svešvaloda – krievu/vācu, B1 (210)
Sociālās zinības un vēsture (140)
Kultūras pamati (105)
Programmēšana I (210)
Fizika I (245)
Ķīmija I (210)
Bioloģija I (105)
Ģeogrāfija I (105)
Matemātika I (420)
Sports un veselība (315)
Padziļinātie kursi
Projekta darbs (70)
Ķīmija II (210)
Matemātika II (280)
Bioloģija II (210)
Specializētie kursi
Digitālais dizains (140)
Uzņēmējdarbības pamati (140)
Vizuāli plastiskā māksla (140)
Tehniskā grafika (140)

Dizains, interaktīvie mediji  
un kultūra
Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra (420)
Svešvaloda I – angļu, B2 (210)
Svešvaloda – krievu/vācu, B1 (210)
Vēsture un sociālās zinātnes I (245)
Kultūra un māksla I – viz. m. (210)
Dizains un tehnoloģijas I (210)
Ģeogrāfija I (105)
Dabaszinības (315)
Matemātika I (420)
Sports un veselība (315)
Padziļinātie kursi
Projekta darbs (70)
Vēsture II (210)
Dizains un tehnoloģijas II (210)
Kultūra un māksla II (210)
Specializētie kursi
Spāņu valoda (280)
Uzņēmējdarbības pamati (140)
Publiskā uzstāšanās (70)
Tehniskā grafika (140)

Uzņēmējdarbība,  
sociālās zinātnes
Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra (420)
Svešvaloda I – angļu, B2 (210)
Svešvaloda – krievu/vācu, B1 (210)
Vēsture un sociālās zinātnes I (245)
Kultūra un māksla I – viz. m. (210)
Dizains un tehnoloģijas I (210)
Ģeogrāfija I (105)
Dabaszinības (315)
Matemātika I (420)
Sports un veselība (315)
Padziļinātie kursi
Projekta darbs (70)
Sociālās zinātnes II (210)
Dizains un tehnoloģijas II (210)
Angļu valoda II (210)
Specializētie kursi
Spāņu valoda (280)
Uzņēmējdarbības pamati (140)
Publiskā uzstāšanās (70)
Tehniskā grafika (140)

Vispārējās vidējās izglītības programmas mācību kursu komplektu piedāvājums

Aktualitātes
Prakse un pieredze ķīmijas stundās
Mārtiņš Zelders, ķīmijas skolotājs

Neskatoties uz dažādiem sarežģījumiem, 
kurus ievieš epidemioloģiskā situācija 
valstī, aktīvi turpinās uz kompetencēm 
orientēta izglītības modeļa iedzīvināšana 
skolā. Olaines 1. vidusskola ir noslēgusi 
sadarbības līgumu ar RTU Olaines 
Tehnoloģiju koledžu, kura ietvaros  
11. klašu skolēni mācību procesā 
plānotos laboratorijas darbus veic 
tehnoloģiski modernās laboratorijās. 
Tas skolēniem sniedz nenovērtējamu 
pieredzi un praktiskās iemaņas.
   
Olainei 55
Inese Protopopova

Cilvēks sākas savā ģimenē, savā dzimtajā 
vietā. Tas ir tas pasaules pleķītis, zemes 
stūrītis, kas padara stipras mūsu saknes 
un dod spēku un iedvesmu, lai mēs 

varētu plaucēt savus izaugsmes ziedus 
un gatavināt panākumu augļus. Olaine 
daudziem no mums ir spēka un cerību 
avots. 
Olaines 1. vidusskolas skolēni atzīmēja 
pilsētas jubileju, zīmējot, fotografējot, 
fotografējoties, gatavojot gardumus un 
citos veidos. Paldies visiem skolotājiem, 
klašu audzinātājiem, kuri iesaistījās 
apsveikumu tapšanā. Paldies Aritai 

Strodei-Kļaviņai un Jānim Tkačukam par 
fotoizstādes “Olainei 55” veidošanu!

Lepojamies!
Latvijas Universitātes (LU) darbinieku 
kopsapulcē un balvu pasniegšanas 
ceremonijā 2022. gada 4. februārī 
apbalvojumu saņēma tās Latvijas 
vidusskolas, kas ir devušas lielāko LU 
saimes papildinājumu aizvadītajā 

uzņemšanā. Katru gadu LU cenšas izcelt 
citas vidusskolas, visu šo skolu devums ir 
neatsverams, un LU to novērtē. 
 Skolu balva tiek pasniegta piecu 

reģionu skolām – 2022. gadā:
• Rīgā – Rīgas Imantas vidusskolai;
• Kurzemes reģionā –  

Talsu Valsts ģimnāzijai;
• Latgales reģionā – Balvu Valsts 

ģimnāzijai;
• Vidzemes reģionā –  

Olaines 1. vidusskolai;
• Zemgales reģionā –  

Bauskas Valsts ģimnāzijai.

Paldies ikvienam skolotājam par 
ieguldīto darbu skolēnu zināšanu 
pilnveidē un sagatavošanā tālākajam 
studiju procesam! Skolas nopelnīto 
dāvanu – ieejas biļetes uz izstādi “Skola 
2022” – saņēma vairāki 9. un 12. klases 
skolēni, lai dotos izvēlēties studiju 
virzienu un augstskolu. 
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Olaines 2. vidusskola aicina 
pieteikties mācībām 10. klasē!

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 
valodā – 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, piedzīvot kultūras 
pasākumus programmā “Latvijas skolas 
soma”, darboties dažādās interešu 
izglītības programmās, kā arī skolēnu 
parlamentā. Vidusskolēniem Olaines  
2. vidusskolā būs iespēja 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, iegūstot 
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! 

Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011)
Mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2022./2023.–2024./2025. m. g.

2022./2023. 2023./2024. 2024./2025. 2022./2023. 2023./2024. 2024./2025.

  10. klase 11. klase 12. klase KOPĀ 10. klase 11. klase 12. klase KOPĀ

Pamatkursi 36 34 8 78 Pamatkursi 36 36 6 78
Latviešu valoda un  
literatūra I (420)

4 4 4 12
Latviešu valoda un  
literatūra I (420)

4 4 4 12

Svešvaloda I – angļu, B2 (315) 4 5 9 Svešvaloda I – angļu, B2 (315) 4 5 9
Svešvaloda – vācu, B1 (105) 3 3 Svešvaloda – vācu, B1 (105) 3 3
Sociālās zinības un  
vēsture I (140)

4 4
Sociālās zinības un  
vēsture I (140)

4 4

Kultūra un māksla I –  
viz. māksla (210)

3 3 6
Kultūra un māksla I –  
viz. māksla (210)

3 3 6

Fizika I (210) 3 3 6
Dabaszinības (280) 4 4 8Ķīmija I (210) 3 3 6

Bioloģija I (105) 1 1 1 3
Ģeogrāfija I (105) 3 3 Dizains un tehnoloģijas I (210) 3 3 6
Matemātika I (420) 6 6 12 Matemātika I (420) 6 6 12
Programmēšana I (210) 3 3 6 Programmēšana I (210) 3 3 6
Sports un veselība (280) 3 3 2 8 Sports un veselība (280) 3 3 2 8

Medicīnas virziens Dizaina un tehnoloģiju virziens

 10. 11.  12.  Kopā    10.  11.  12.  Kopā 
Padziļinātie kursi 
(izvēlas 3 kursus)

0 2 20 22
Padziļinātie kursi
(izvēlas 3 kursus)

0 0 22 22

Projekta darbs (70) 2 2 Projekta darbs (70) 2 2

Svešvaloda II – angļu (210) 6 6 Svešvaloda II – angļu (210) 6 6

Bioloģija II (210) 6 6 Dizains un tehnoloģijas II (210) 6 6

Kultūra un māksla II (210) 6 6 Programmēšana II (210) 6 6

Matemātika II (280) 8 8 Matemātika II (280) 8 8

Specializētie kursi 0 0 8 8 Specializētie kursi 0 0 8 8
Mazākumtautību valoda un literatūra –  
krievu (210)

2 2 2 6
Mazākumtautību valoda un literatūra –  
krievu (210)

2 2 2 6

Psiholoģija (70) 2 2 Psiholoģija (70) 2 2

Tehniskā grafika (140) 4 4

Skolēna slodze nedēļā 36 36 36 108 Skolēna slodze nedēļā 36 36 36 108

Apstiprināti četri jauniešu projekti
Olaines novada jauniešu projektu 

konkursa 1. kārtā apstiprināti četri 
jauniešu projekti par kopējo summu 
2189 eiro. Projektu īstenošana dos 
Olaines novada jauniešiem iespēju 
kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties 
interesantās aktivitātēs un apgūt jaunas 
prasmes. Piedāvājam īsumā iepazīties ar 
apstiprinātajiem projektiem.

1. “Detektīvu nakts bibliotēkā  
“Lieta Nr. 45””
Projektā Olaines 2. vidusskolas  
7.–12. klašu skolēniem būs iespēja visa 
vakara un nakts garumā piedalīties 
aizraujošā pasākumā. Jaunieši pārbaudīs 

savu erudīciju un zināšanas tādās 
aktivitātes kā noslēpumu laboratorija 
“Ne viss ir tā, kā izskatās” un interaktīvā 
spēle “Lieta Nr. 45”. 

2. “Skola, es tevi mīlu!”
Projekta laikā topošie Olaines  
2. vidusskolas absolventi brīvi izvēlētās 
tehnikās veidos maketus kartītēm, 
kuras kļūs par skolas dzimšanas dienas 
vēstījumu visam skolas kolektīvam. 
Aktivitātes veicinās kopīgu tradīciju 
veidošanos, attīstīs radošās spējas un 
piederības sajūtu skolai.

3. “Nepaliec malā”
14. maijā “Muzeju nakts” ietvaros 
brīvprātīgo jauniešu komanda organizēs 
aktivitātes “Lielformāta spēles”. Savukārt 
vasarā paredzēts, ka jaunieši kopā ar 
muzeja speciālistiem četras reizes dosies 
uz Olaines Sociālās aprūpes centru un 
organizēs aktivitātes, izmantojot spēles 
un muzejpedagoģiskās nodarbības. 
Jauniešu un Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja iecere ir veicināt integrāciju 
starp dažādām paaudzēm un nākt pretī 
cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.

4. “Frontes mākslas darbnīca”
Jauniešiem būs iespēja apgūt jaunas 

prasmes caur praktisku un vēsturi 
izzinošu aktivitāti. 14. maijā Pirmā 
pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 
tiks organizētas trīs darbnīcas: seno 
gredzenu veidošana, piekariņu 
izgatavošana un zīmuļu turētāja 
izveide. Projektā īstenotās darbnīcas 
ļaus jauniešiem paskatīties uz pavisam 
vienkāršām lietām no vēsturiskās puses.

Aicinām izmantot bezmaksas iespēju 
un piedalīties projektu aktivitātēs! 
Sekot līdzi aktuālajai informācijai par 
projektiem un citiem pasākumiem var 
tīmekļvietnē jauniešiem – 
jauniesiem.olaine.lv. 
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No 7. marta līdz 11. martam 
Olaines 2. vidusskolas skolēni 

Vladislava Maļčikova, Ksenija Podreza, 
Jelizaveta Daliba, Savva Mardusevičs, 
kā arī skolas skolotājas Veronika 
Bobkova un Jelizaveta Stankeviča 
piedalījās “Erasmus+” KA2 stratēģiskā 
skolu sadarbības partnerību projekta 
“Friendship Is a Treasure” (“Draudzība ir 
dārgums”) aktivitātēs Portugāles pilsētā 
Funšālā. Projektā kopumā ir iesaistītas 
četras valstis – Latvija, Turcija, Portugāle 
un Rumānija. Projekta mērķis ir mazināt 
vardarbības izpausmes vienaudžu vidū 
un veicināt starpkultūru draudzību. 
Šoreiz sakarā ar Covid-19 situāciju 
pasaulē visu dalībvalstu skolēni dzīvoja 
viesnīcā. Vizītes laikā projekta dalībnieki 
nepastarpināti varēja iepazīt Portugāles 
kultūru, tradīcijas, viesmīlību un 
dzīvesveidu.  

Pirmdien, 7. martā, visi projekta 
dalībnieki tika uzņemti Portugāles 
skolā Da Krušā de Karvāļu (Da Cruz de 
Carvalho), kur skolēni sagaidīja viesus 
un iepazīstināja ar savām nacionālajām 
dejām, mūzikas instrumentiem un 
tautas kostīmiem. Svinīgajā atklāšanas 
pasākumā piedalījās visi skolas skolēni. 
Visi devāmies skolas apskatē un 
iepazināmies ar Portugāles izglītības 
sistēmu, skolas vēsturi un tradīcijām. 
Vēlāk  notika vairākas aktivitātes 
un spēles, kuru mērķis bija veicināt 
starpkultūru dialogu un skolēnu 
pozitīvo domāšanu. Aktīvi norisinājās 
darbs ar projekta uzdevumiem skolā, 
tika apmeklētas mācību stundas un 
notika iesaistīšanās mācību procesā. 
Pēcpusdienā apmeklējām vairākus 
kultūrvēsturiskus objektus un guvām 
priekšstatu par vēstures mantojumu un 
notikumiem Funšālā. 
Otrdien, 8. martā, mēs devāmies uz jogas 
nodarbību jūras krastā. Grupu nodarbība 
mierīgas mūzikas pavadībā uzlaboja 
līdzsvaru, mazināja muskuļu spriedzi un 
stresu. Jau pēc pirmā treniņa dalībnieki ir 
atzīmējuši un pamanījuši tā nomierinošo 
un relaksējošo iedarbību. Dienas otrajā 
pusē izbaudījām īstu piedzīvojumu 
kruīza braucienā pa Atlantijas okeānu 
ar katamarānu. Brauciena laikā vērojām 
delfīnu rotaļas. 
Trešdien, 9. martā, no agra rīta devāmies 
uz skolu, lai piedalītos mindfulness 

praksē. “Mindfulness” nozīmē apzinātību 
un uzmanību, kas bez vērtējuma vērsta 
uz pašreizējā brīža izpēti – domām, 
izjūtām, ķermeņa sajūtām un apkārtējo 
vidi. Mindfulness attīsta spēju apzināti 
virzīt savu uzmanību. Mēģinājām pabūt 
tikai šeit un nekur citur, atrast sevī 
drošu un mierīgu vietu. Tā bija unikālā 
pieredze visiem projekta dalībniekiem. 
Vēlāk skolēniem bija grupu darbs, kura 
laikā viņiem tika dota iespēja izveidot 
dusmu kontroles riepu. Faktiski skolēni 
veidoja palīgmateriālu emocionālajai 
audzināšanai un praktiskai saspringtu 
situāciju izpratnes veidošanai un 
risināšanai skolā un mājās, tika izrunātās 
dusmu mazināšanas stratēģijas. 
Pēcpusdienā delegācijas dalībnieki 
tika sirsnīgi uzņemti Funšālas pilsētas 
domē. Izglītības nodaļas vadītāja sniedza 
informāciju par Funšālas izglītības 

iestāžu struktūru, kā arī sniedza ieskatu 
pilsētas vēsturē.
Ceturtdien, 10. martā, skolā mūs 
sagaidīja pārsteigums. Sagatavošanās 
grupas bērni izveidoja krāsainu mīklu. 
Miltu un sāls mīkla ir lielisks materiāls, no 
kā veidot dažādus darbiņus. Šoreiz mīklu 
izmantojām plastilīna vietā, lai veidotu 
plaukstu nospiedumus. Otrā darbnīca 
bija “Parādi savas emocijas”. Skolēni 
strādāja grupās. Darba mērķis bija 
atpazīt emocijas, uzzīmēt tās, uzrakstīt 
emociju aprakstus.
Pēcpusdienā pacēlāmies uz kalna 
virsotni ar funikulieri, lai vērotu 
iespaidīgo skatu uz Funšalu. Piedzīvojām 
neaizmirstamu braucienu. Apmeklējām 
Montes tropisko dārzu. No tā uz 
neskaitāmo ziedu, krūmu un subtropu 
koku fona paveras burvīga panorāma 
uz Funšālu, ostu un kalniem. Te bija 
tik daudz, ko redzēt un apbrīnot, – te 
atrodami vairāki simti tropisko augu no 
visas pasaules! Parks aizņem vairāk nekā 
35 000 kvadrātmetru, un tas ir izveidots, 
lai saglabātu ļoti retas un izmirstošas 
Madeiras savvaļas augu sugas. Pie 
Montes dārza redzējām populāro tūristu 
atrakciju – nobraucienu pa asfaltu ar 
slavenajām Montes kamaniņām. 
Piektdien, 11. martā, devāmies ekskursijā 
apkārt salai. Braucot pa Madeiras ceļiem 
ar autobusu, secinājām, ka adrenalīnu 
var ķert arī uz Madeiras kalnu ceļiem un 
pilsētu ielām. Ielu stāvums, šaurums un 

Izglītība

Aicinām pieteikties projektu konkursam 
vasaras nometņu organizētājus

Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu 
konkursā var piedalīties Olaines novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, 

pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas, 
lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu 

organizēšanai. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu 
brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, jaunu 

zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes. 

Vairāk par konkursu var uzzināt Olaines novada tīmekļvietnē www.olaine.lv. 
Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu sniedz pašvaldības izglītības 

speciāliste Agnese Mīļā, e-pasta adrese agnese.mila@olaine.lv, 
tālruņi 67146038, 20008311.

Iegūsti diplomu kādā no 
 kvalifikācijām:

Parfimērijas un kosmētikas

procesu tehniķis

 

(ražosi kosmētikas līdzekļus un izstrādāsi smaržu līnijas u.c.)

Biotehnoloģisko procesu tehniķis 

(varēsi ražot pārtiku, medikamentus, iegūt

energoresursus, pētīt baktērijas un mikroorganismus )

Analītiskās ķīmijas tehniķis 

(testēsi dažādus paraugus, produktus, materiālus, lai

noteiktu to kvalitāti)

Rūpniecisko iekārtu mehāniķis 

(veiksi  rūpniecisko iekārtu montāžu un remontu)

Pārtikas kvalitātes kontrolieris

(pārbaudīsi pārtikas produktus, vai tie ir droši lietošanai

un atbilst saražotajam)

Farmaceitisko procesu tehniķis 

(ražosi farmaceitiskos produktus - zāles, smēres, gēlus u.c. 

Nāc mācīties profesionālajā

vidusskolā!

Olainē, Zeiferta ielā 2

Vairāk informācijas: 

macibudala@otk.lv

26117749

Uzņemšana no

13.06.2022.

 

 

@olaineskoledza

 

@education.otk

 

https://otk.rtu.lv

 

Projekts “Draudzība ir dārgums”
straujie līkumi! Neko tādu savā dzīvē 
vēl nebijām piedzīvojuši. Apmeklējām 
vairākas apskates vietas. Pabijām 
Sanvisēntē, kur atrodas lielākā vulkānisko 
alu sistēma Madeirā, kas pārsteidz 
apmeklētājus ar maziem kristāldzidriem 
ezeriņiem un brīnumainiem vulkāniskas 
izcelsmes stalaktītiem. Apskatījām 
Portumonīšas pilsētiņu, kas kļuvusi 
pazīstama, pateicoties dabas veidotajiem 
lavas baseiniem. Apmeklējam Kamāru 
de Lobošu, kas ir tipisks zvejnieku 
ciematiņš, aplūkojām Kabužirāunu, kas ir 
otra augstākā klints pasaulē – 580 metri.
Šīs nedēļas laikā bija iespēja darboties 
grupās un veidot jaunus kontaktus. 

Nedēļa, kuras laikā tika organizētas arī 
dažādas ekskursijas, paskrēja ļoti ātri. 
Mēs aicinām ikvienu izmantot iespēju, 
nebaidīties un piedalīties, jo šī pieredze, 
ko mēs guvām, paliks atmiņā un noderēs 
sevis pilnveidošanai un nākotnes 
attīstībai.
Pateicamies skolas direktorei Ludmilai 
Osipovai un projekta koordinatorei 
Viktorijai Petļakai par iespēju piedalīties 
projektā. Nākamā tikšanās plānota 
Latvijā! 

Jeļizaveta Stankeviča,
sociālā pedagoģe
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Olainiete izcīna pirmo vietu  
brīvajā cīņā 
Šī gada 5. martā Daugavpils Olimpiskajā 
centrā risinājās Latvijas čempionāts 
brīvajā cīņā U17 vecuma grupā. 
Olainiete Amela Kirilova startēja svara 
kategorijā līdz 57 kg, kurā izcīnīja trīs 
pārliecinošas uzvaras un iekļuva finālā. 
Fināla cīņa pret daugavpilieti Olgu 
Menzorovu izvērtās ļoti sīva un spraiga, 
zaudējot 4:6, Amela veica efektīvu 4 
punktu metienu, kas palīdzēja izcīnīt tīru 
uzvaru. Amelai šī ir pirmā uzvara Latvijas 
čempionātā, pagājušajā gadā tika iegūta 
3. vieta.

Aizvadīts pirmais čempionāts 
airēšanā/slēpošanā uz trenažieriem
Pirmais novada čempionāts airēšanā/
slēpošanā uz trenažieriem ir noslēdzies. 
Sacensībās 12. martā piedalījās 15 
dalībnieki. 3 km airēšanā sieviešu 
konkurencē pirmo vietu izcīnīja Marika 
Broka-Švarca, otro vietu – Diāna 
Mihailova, bet trešajā vietā ierindojās 
Evita Jauntirane. Savukārt 3 km airēšanā 
vīriešu konkurencē spēcīgākais izrādījās 
Rihards Mauriņš, otro vietu izcīnīja 
Antons Nemešs, bet trešo – Jānis Indāns. 
3 km slēpošanā sieviešu konkurencē 
ātrākā bija Marika Broka-Švarca, otrajā 
vietā ierindojās Agnese Kalniņa, bet 
trešo vietu izcīnīja Ilze Klievēna. Vīriešu 
konkurencē slēpošanā zeltu izcīnīja 
Rihards Mauriņš, sudrabu ieguva Antons 
Nemešs, bet trešajā vietā ierindojās Ēriks 
Sprinģis.

Olaines novusa komanda  
iekļūst 1. līgā 
2022. gada komandu čempionātā 
novusā Olaines komanda startēja 2. līgā, 
spraigās cīņās 16 komandu konkurencē 
Olaines komanda izcīnīja pirmo vietu, 
līdz ar to iegūstot tiesības 2023. gada 
čempionātā startēt 1. līgā!

Aizvadīta pirmā kārta Olaines galda 
tenisa turnīrā
12. martā Olaines Sporta namā tika 
aizvadīta pirmā kārta galda tenisa 
turnīrā. Sacensību pirmajā kārtā 

piedalījās 37 dalībnieki. Spēles tika 
aizvadītas četrās grupās – Elites grupā, 
Tautas grupā, Sieviešu grupā un Bērnu 
grupā. Sieviešu konkurencē šoreiz 
startēja divas dalībnieces, bet Bērnu 
grupu veidoja 12 dalībnieki. 
Bērnu grupā zēniem godalgoto trešo 
vietu ieņēma Daniels Šahs, otro vietu 
izcīnīja Daniels Ramiņš, bet pirmajā 
vietā ierindojās Boriss Skomorohovs. 

Meiteņu konkurencē pirmo vietu ieguva 
Milāna Lomovceva. Sieviešu grupā 
pirmo vietu izcīnīja Laura Pavāre, bet 
otrā palika Linda Laduse. Tautas līgā 
bronzas medaļu ieguva Oļegs Ļebedjko, 
sudraba medaļu – Juris Adītājs, bet zelta 
medaļu izcīnīja Sandis Juhnēvičs. Elites 
grupā, pēc spēka – augstākajā, trešo 
vietu ieguva Uldis Dobriško, otrajā vietā 
ierindojās Māris Cīrulis, bet pirmo vietu 
izcīnīja Staņislavs Iljins. Nākamā kārta – 
jau 23. aprīlī.

Olainiešu karatistiem četras zelta 
medaļas pasaules čempionātā 
Laika periodā no 2. līdz 6. martam 
Turcijā, Antālijā, norisinājās otrais 

Ašiharas karatē pasaules čempionāts. 
Šajās sacensībās piedalījās sportisti no 
12 valstīm, ar kuriem tika nodibināti 
jauni kontakti. Olaines Sporta centru 
sacensībās pārstāvēja Alisa Besekerska, 
Artjoms Jaroševičs, Daniels Masloveckis 
un Vitālijs Vasjanovs. Olaines Sporta 
centra sportisti uzrādīja augstus 
sasniegumus šajā čempionātā. Kopumā 
individuālajās disciplīnās tika iegūtas 

četras zelta medaļas. Pirmo reizi Ašiharas 
karatē pasaules čempionātā tika izcīnīta 
trešā vieta komandas disciplīnā. 

Aizvadīts sadraudzības hokeja turnīrs 
“Olaines Sporta centra kauss”
16. martā Olaines slidotavā tika 
aizvadīts tradicionālais sadraudzības 
hokeja turnīrs “Olaines Sporta centra 
kauss” U17 vecuma grupā. Turnīrā 
piedalījās četras komandas – “Olaine”, 
“Prizma Rīga”, “Liepāja” un “Zemgale”. 
Katra komanda spēlēja pret katru, un 
beigās komandas tika apbalvotas pēc 
iegūtajiem punktiem. Ceturtajā vietā 
šoreiz ierindojās “Liepāja”, trešo vietu 
izcīnīja “Olaine”, sudraba medaļas  
ieguva “Prizma Rīga”, bet pirmo vietu 
izcīnīja “Zemgale”. 
Apsveicam mūsu sportistus! 

Aktualitātes sporta  
infrastruktūru darba laikos
Baseina darba laiks: 
pirmdienās plkst. 18.00–22.00, 
otrdienās plkst. 16.00–18.00, 
trešdienās plkst. 17.00–22.00, 
ceturtdienās plkst. 18.00–22.00, 
piektdienās plkst. 16.00–22.00, 
sestdienās plkst. 11.00–22.00, 
svētdienās plkst. 12.00–20.00.
Pilsētas stadiona darba laiks: 
pirmdienās–svētdienās  
plkst. 10.00–22.00. 

Folkloras kopa “Dzedzieda” starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” skatē 
ieguvusi 1. pakāpi! “Baltica” ir Baltijas tautām ļoti nozīmīgs folkloras festivāls, kas 

demonstrē tautu tradicionālo kultūru – dziesmas, instrumentālo mūziku, stāstījumus, 
rotaļas, dejas, kā arī tautas lietišķo mākslu, amatniecību un citas tautas kultūras 
izpausmes formas. Festivāls norisinās kopš 1987. gada – katru gadu pēc kārtas Lietuvā, 
Latvijā vai Igaunijā.
Arī šogad mūsu novadu pārstāvēja Olaines folkloras kopa “Dzedzieda”. Tās vadītāja 
Silvija Silāre stāsta: “Attālināti piedalījāmies starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 
2022” skatē un ieguvām 41,8 punktus (gandrīz izcili), kas tika novērtēti kā 1. pakāpe. 
Šī gada festivāla tēma ir “Spēle”. Mūsu programma saucās “Attiecību spēle”, kuru 
saistījām ar Teodoru Zeifertu un teicēju Līnu Kuģi. Žēl, ka nevarēja piedalīties 
visi kopas dalībnieki. Gribam teikt paldies par profesionālo un skates nolikumam 
atbilstošo filmēšanu Miervaldim Šteinbergam, kultūras nama darbiniekiem. Mums 
godam jāpārstāv Olaine “Baltica 2022” koncertos, kas plānoti jūlija sākumā!’’

No sirds lepojamies un sveicam mūsu folkloras kopu “Dzedzieda” ar panākumiem, 
vēlam veiksmi un skanīgu uzstāšanos vasaras koncertos! 

Sports un kultūra

Festivāla “Baltica 2022” skatē folkloras kopa 
“Dzedzieda” iegūst 1. pakāpi

Olaines florbola komanda uzņem jaunus 
spēlētājus vecumā no 7–15 gadiem.
Pieteikties zvanot – 26403559 (Viesturs Dumpis).
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Pašvaldības informācija

Saņem “Olaines 
domes vēstis” pa pastu

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 
paziņojumu no 10. marta līdz 8. aprīlim notiek 

parakstu vākšana 

Ja vēlaties saņemt "Olaines domes vēstis" savā pastkastītē, 
tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai. 

Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv.
Izdevuma numuri elektroniskā formātā atrodami www.olaine.lv. 

Olaines novada pašvaldības rīkotas

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

1.  zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi-2” Nr. 3882, Jāņupe, 
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 0210787, 
0,0656 ha platībā (kadastra numurs 8080 0210787). Atsavināšana 
elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas 
nosacītā cena (sākumcena) – 2700,00 eiro. Atsavināšanas solis –  
100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 270,00 eiro. 
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

 
2. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Vaivadi” Nr. 146, Vaivadi, 

Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 016 0252, 
0,0559 ha platībā (kadastra numurs 8080 0160252). Atsavināšana 
elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas 
nosacītā cena (sākumcena) – 2500,00 eiro. Atsavināšanas solis –  
100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 250,00 eiro. 
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

3. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Mežsētu Dārzs” Nr. 115, 
Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads,  kadastra apzīmējums 
8080 0200998, 0,0715 ha platībā (kadastra numurs 8080 0200998). 
Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. 
Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 2900,00 eiro. Atsavināšanas 
solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 
290,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

4. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Straume” Nr. 105, Jāņupe, 
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 0230608, 
0,0580 ha platībā (kadastra numurs 8080 0230608). Atsavināšana 
elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas 
nosacītā cena (sākumcena) – 2300,00 eiro. Atsavināšanas solis –  
100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 230,00 eiro. 
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

5. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr. 314, Ezītis, Olaines 
pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 0120404, 0,0580 ha  
platībā (kadastra numurs 8080 0120404). Atsavināšana elektroniskā 
izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā 
cena (sākumcena) – 3700,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. 
Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 370,00 eiro.  
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

6. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr. 452, Pēternieki, 
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 0110374, 
0,0403 ha platībā (kadastra numurs 8080 0110374). Atsavināšana 
elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas 
nosacītā cena (sākumcena) – 2500,00 eiro. Atsavināšanas solis –  
100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 250,00 eiro. 
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada  
9. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2022. gada 9. maijam plkst. 13.00. 
Ar visiem izsoļu noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv, kā arī elektronisko izsoļu vietnē 
izsoles.ta.gov.lv.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas paziņojumu no 2022. gada 10. marta līdz 
8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts 

prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.
Svarīgi ņemt vērā, ka parakstu vākšana notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par 
šī likuma atcelšanu. Ja vēlētāji atbalsta likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad 
parakstu vākšanā nav jāpiedalās.
Par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē –  
parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, bet vēlas piedalīties parakstu vākšanā, tiek 
nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu 
vākšana vēlētāju atrašanās vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 8. aprīlī. 
Piedalīties parakstu vākšanā var arī vēlētāji ieslodzījuma vietās.
Parakstu vākšanas vietu darba laiki no 10. marta līdz 8. aprīlim: pirmdienās, 
trešdienās, piektdienās, svētdienās plkst. 9.00–13.00, otrdienās, ceturtdienās, 
sestdienās plkst. 15.00–19.00. 
Olaines novadā ir noteiktas divas parakstu vākšanas vietas: Olaines Kultūras 
nams Zeiferta ielā 11, Olainē; Jaunolaines Kultūras nams Meža ielā 2, Jaunolainē.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai 
piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – 
Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte). 

Olaines novada pašvaldība vienojās ar SIA “Transports 2” par pasažieru 
pārvadājumu nodrošināšanu maršrutā Nr. 5140 “Olaine–Sila kapi–Pēternieku 

kapi–Jaunolaine” aprīlī. Autobuss kursēs sestdienās un svētdienās saskaņā ar iepriekš 
noteikto grafiku. Tas nozīmē, ka autobuss uz Sila kapiem un Pēternieku kapiem (jeb 
Bērzkalnu kapsētu) kursēs 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. aprīlī.
Vēršam uzmanību, ka aprīlī pārvadājumus apmaksās pašvaldība, līdz ar to biļetes 
netiks izsniegtas. Savukārt no 1. maija līdz 30. septembrim autobuss kursēs pēc 
iepriekš noteiktā grafika un par braucienu būs jāmaksā. No 1. maija pasažieru 
pārvadājumus nodrošinās AS “Liepājas autobusu parks”. 

Autobusa kustības saraksts maršrutā
“Olaine–Sila kapi–Pēternieku kapi–Jaunolaine”

Sestdienās
Olaine  
(Parka iela) 
9.00

Olaine 
(pašvaldība) 
9.01

Jaunolaine 
(Meža iela)
9.12

Sila kapi
9.27

Sila kapi
11.30

Jaunolaine 
(Meža iela)
11.45

Olaine  
(Parka iela)
11.57

Olaine 
(pašvaldība)
11.58

Pēternieku 
kapi
12.12

Pēternieku kapi
13.45

Olaine  
(Parka iela)
14.00

Olaine 
(pašvaldība)
14.01

Jaunolaine 
(Meža iela)
14.12

Svētdienās
Jaunolaine 
(Meža iela)
9.15

Olaine  
(Parka iela)
9.27

Olaine 
(pašvaldība)
9.28

Pēternieku kapi
9.42

Pēternieku kapi
11.15

Olaine  
(Parka iela)
11.30

Olaine 
(pašvaldība)
11.31

Jaunolaine 
(Meža iela)
11.42

Sila kapi
11.57

Sila kapi
14.00

Jaunolaine 
(Meža iela) 
14.15

Olaine 
(pašvaldība)
14.26

Olaine  
(Parka iela) 
14.27

Autobuss uz Sila kapiem un Pēternieku 
kapiem sāks kursēt aprīlī
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• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL2/2022 
“Olaines Kultūras centra nolikums” un 
atzīt par spēku zaudējušu 2014. gada  
22. jūlija nolikumu Nr. 3 “Olaines Kultūras 
centra nolikums”. 

• Atcelt Olaines novada domes  
2021. gada 9. decembra ārkārtas sēdes 
lēmumu “Par siltumenerģijas (apkures) 
apgādes zaudējumu segšanu Olaines 
pilsētā no 2022. gada 1. februāra līdz 
2022. gada 30. aprīlim” (16. prot., 3. p.).

• Noteikt šādu 2016. gada 28. septembra 
saistošo noteikumu Nr. SN10/2016 
“Par nekustamā īpašuma nodokli 
un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtību 
Olaines novadā” (12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 
12.7., 12.8., 12.9. un 12.10. apakšpunktā 
noteiktajām nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām) 15.2. 
apakšpunkta piemērošanas kārtību:
1. uz nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāja iesnieguma pamata, kas 
iesniegts pašvaldībai ne vēlāk kā līdz 
2022. gada 30. septembrim (ieskaitot), 
piemēro nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu no nākamā 2022. gada 
ceturkšņa, kad veikta nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda apmaksa, ja šai 
personai:
-  nav nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda Olaines novada pašvaldības 
budžetā par iepriekšējiem taksācijas 
gadiem (samaksāts līdz iesnieguma 
iesniegšanas dienai, bet ne vēlāk kā 
līdz 2022. gada 30. septembrim);

-  nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
un nokavējuma naudas samaksa pilnā 
apmērā veikta (ne vēlāk kā līdz  
2022. gada 30. septembrim (ieskaitot));

2. uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
nodrošināt lēmuma 1. punktā noteiktā 
manuālo izpildi (katrs nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājuma 
paziņojums tiek apstrādāts un ievadīts 
manuāli), ja saņemts nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāja iesniegums un ja ir 
izpildījies lēmuma 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
noteiktais.

• Nodot Olaines novada teritorijas 
plānojuma 2018.–2030. gadam 
pilnveidoto (4.0.) redakciju publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai. Noteikt publiskās 
apspiešanas termiņu – četras nedēļas. 
Uzdot pašvaldības: 
1) sabiedrisko attiecību speciālistēm 
publicēt lēmumu un paziņojumu par 
publisko apspriešanu pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Olaines domes 
vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē; 
2) Attīstības nodaļas vadītājai publicēt 
informāciju Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

• Slēgt patapinājuma līgumu ar 
kooperatīvo d/s “Komutators” par 
nekustamā īpašuma “Komutators 
d/s koplietošanas zeme” (kadastra 
numurs 80800022236, zemes kadastra 
apzīmējums 80800022236, kopējā 
platība 6,0900 ha) daļas 0,1654 ha 

platībā bezatlīdzības lietošanu uz 
septiņiem gadiem ar mērķi izveidot 
uz zemesgabala Medemciema aktīvās 
atpūtas laukumu (labiekārtošana).

• Piedalīties atklātā projektu konkursā 
Latvijas lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” 2.1. rīcības “Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” 
ieviešanai 13. kārtā un iesniegt Olaines 
novada pašvaldības projekta pieteikumu 
“Medemciema aktīvās atpūtas laukuma 
izveide” ar kopējām izmaksām  
19 972,27 eiro, kur attiecināmās izmaksas 
sastāda 20 000 eiro, no tām publiskais 
finansējums ir 17 975,04 eiro, t. i., 90% no 
kopējām attiecināmajām izmaksām, un 
pašvaldības līdzfinansējums  
1997,23 eiro no attiecināmajām 
izmaksām, kas sastāda 10% no kopējām 
izmaksām, kā arī nodrošināt projekta 
līdzfinansējumu 1997,23 eiro apmērā 
no pašvaldības 2022. gada budžeta 
līdzekļiem. 

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības sadarbību ar Mārupes 
novada pašvaldību, Ķekavas novada 
pašvaldību, Siguldas novada 
pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību, 
lai nodrošinātu pašvaldības dalību 
sociālās uzņēmējdarbības grantu 
programmā (pieejamais grantu apjoms 
2022. gadā – 48 000 eiro), kas sastāv 
no šādiem grantiem: AS “SEB banka” 
piešķirtais grants, kas pieejams sociālās 
uzņēmējdarbības veikšanai Mārupes 
novada, Ķekavas novada, Siguldas 
novada, Ropažu novada un Olaines 
novada administratīvajās teritorijās; 
Mārupes novada pašvaldības domes 
piešķirtais grants, kas pieejams fiziskām 
personām vai Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 
reģistrētām juridiskām personām, 
kas veic vai plāno veikt sociālo 
uzņēmējdarbību Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā, –  
8000,00 eiro; Ķekavas novada 
pašvaldības domes piešķirtais grants, 
kas pieejams fiziskām personām 
vai Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra Komercreģistrā reģistrētām 
juridiskām personām, kas veic vai 
plāno veikt sociālo uzņēmējdarbību 
Ķekavas novada administratīvajā 
teritorijā, – 8000,00 eiro; Siguldas 
novada pašvaldības domes piešķirtais 
grants, kas pieejams fiziskām personām 
vai Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra Komercreģistrā reģistrētām 
juridiskām personām, kas veic vai 
plāno veikt sociālo uzņēmējdarbību 
Siguldas novada administratīvajā 
teritorijā, – 8000,00 eiro; Ropažu novada 
pašvaldības domes piešķirtais grants, 
kas pieejams fiziskām personām vai 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
Komercreģistrā reģistrētām juridiskām 
personām, kas veic vai plāno veikt 
sociālo uzņēmējdarbību Ropažu novada 
administratīvajā teritorijā, – 8000,00 eiro; 
Olaines novada pašvaldības piešķirtais 
grants, kas pieejams fiziskām personām 

vai Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra Komercreģistrā reģistrētām 
juridiskām personām, kas veic vai plāno 
veikt saimniecisko darbību Olaines 
novada administratīvajā teritorijā, – 
8000,00 eiro. Uzdot Olaines novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājam 
slēgt sadarbības līgumu ar Mārupes 
novada pašvaldību, Ķekavas novada 
pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, 
Ropažu novada pašvaldību ar tiesībām 
izveidotajai sadarbības apvienībai slēgt 
līgumu par turpmāku sadarbību ar  
AS “SEB banka”. Pilnvarot nodibinājumu 
“Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs” pārstāvēt Olaines 
novada pašvaldību lēmumā noteiktā 
sadarbības līguma saistību izpildē un 
deleģēt darbam konkursa komisijā tā 
direktori Edīti Alksni.

• Noteikt, ka Īpašuma un juridiskās 
nodaļas sagatavotās izziņas par 
atteikumu izmantot pirmpirkuma 
tiesības uz atsavināmo nekustamo 
īpašumu, ja tas nav nepieciešams 
pašvaldībai, lai pildītu likumā noteiktās 
pašvaldību funkcijas (ievērojot 
teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) 
teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, 
attīstības plānošanas dokumentus 
un citus dokumentus, kas pamato 
attiecīgā nekustamā īpašuma 
nepieciešamību pašvaldības funkciju 
īstenošanai), ir tiesības parakstīt: domes 
priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja 
pirmajam vietniekam, domes 
priekšsēdētāja otrajam vietniekam, 
pašvaldības izpilddirektoram. Noteikt: ja 
lēmumā noteiktā amatpersona konstatē, 
ka atsavināmais nekustamais īpašums 
ir nepieciešams pašvaldībai, lai pildītu 
likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, 
jautājums tiek izskatīts domes kārtējā 
vai ārkārtas sēdē. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai nodrošināt izziņu 
par atteikumu izmantot pirmpirkuma 
tiesības nosūtīšanu Valsts vienotajai 
datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot 
tīmekļa pakalpi, vai ievietot Valsts 
vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, 
izmantojot īpaši tam paredzētu 
tiešsaistes risinājumu, un informēt par 
to pārdevēju un pirkuma līguma (vai tā 
kopijas) iesniedzēju, ja tas nav pārdevējs. 
Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos 
zaudē spēku Olaines novada domes 
2013. gada 24. jūlija sēdes lēmums “Par 
pirmpirkuma tiesību izmantošanas 
kārtību” (9. prot., 43. p.).

• Izdarīt šādus grozījumus Olaines 
novada domes 2018. gada 24. oktobra 
sēdes lēmumā “Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanas cenas noteikšanas kārtību” 
(14. prot., 9. p.): 
1)  papildināt lēmuma 1.2. punktu pēc 

vārdiem “nodaļas reglamentam” 
ar vārdiem “ievērojot pašvaldības 
līdzekļu lietderīgas izmantošanas 
principu.”;

2)  papildināt lēmuma 1. punktu ar 
1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“1.3. visos šajā lēmumā noteiktajos 
atsavināšanas gadījumos dome 
nosaka un apstiprina nekustamā 
īpašuma atsavināšanas (pārdošanas) 

cenu un izsoles nosacīto cenu 
(sākumcenu).”; 

3)  izteikt lēmuma 2.1.1. punktu šādā 
redakcijā: “2.1.1. 1., 2., 3., 4., 6. 
un 9. apakšpunktā noteiktajām 
personām nekustamo īpašumu 
atsavina – pārdodot izsolē (nosacītā 
cena) ar augšupejošu soli, izņemot 
zemes starpgabalu, kurš tieši 
pieguļ atsavināšanas ierosinātājam. 
Nekustamā īpašuma novērtēšanai 
pieaicina sertificētu vērtētāju;”; 

4)  izteikt lēmuma 2.1.2.2. punktu šādā 
redakcijā: “2.1.2.2. dzīvokli atsavina 
īrniekam, kurš vēlas izmantot 
likumiskās pirmpirkuma tiesības uz 
īrēto dzīvokli, par brīvu cenu, kas nav 
zemāka par nosacīto cenu (nekustamā 
īpašuma vērtība, kas noteikta 
atbilstoši Standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 
īpašuma vērtēšanas standartiem).”; 

5)  papildināt lēmuma 3.1. apakšpunktu 
ar 3.1.4. punktu šādā redakcijā:  
“3.1.4. atsavināšanas procesa 
organizatoriskā nodrošinājuma 
finansējumu EUR 200.00.”; 

6) papildināt lēmuma 3.2. apakšpunktu 
ar 3.1.4. un 3.1.5. punktu šādā 
redakcijā: “3.2.4. nekustamā 
īpašuma novērtēšanu; 3.2.5. 
atsavināšanas procesa organizatoriskā 
nodrošinājuma finansējumu  
EUR 200.00.”; 

7) papildināt lēmuma 4.3. apakšpunktu 
ar 4.3.3. punktu šādā redakcijā:  
“4.3.3. atsavināšanas procesa 
organizatoriskā nodrošinājuma 
finansējumu EUR 200.00.”. Lēmums 
stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

• Slēgt pirkuma līgumu par vienistabas 
dzīvokļa īpašuma Gaismas ielā 4-28, 
Stūnīšos, atsavināšanu dzīvokļa īrniekam 
V. Ņ. un apstiprināt dzīvokļa pārdošanas 
cenu 17 220 eiro.

• Atsavināt elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli šādus Olaines 
novada pašvaldībai piederošus 
nekustamos īpašumus (zemesgabalus), 
noteikt atsavināšanas nosacīto cenu 
(sākumcenu), atsavināšanas soli, 
atsavināšanas nodrošinājumu un 
apstiprināt izsoles noteikumus: 
1) zemesgabalu dārzkopības 

sabiedrībā “Plakanciema Egles”  
Nr. 60, Vaivadi, Olaines pagasts, 
Olaines novads, 0,0660 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 016 0670). 
Atsavināšanas sākumcena –  
2700,00 eiro. Atsavināšanas solis – 
100,00 eiro. Drošības nauda –  
270,00 eiro;  

2) zemesgabalu dārzkopības 
sabiedrībā “Liepas” Nr. 71, Jāņupe, 
Olaines pagasts, Olaines novads, 
0,0610 ha platībā (kadastra numurs 
8080 023 0743). Atsavināšanas 
sākumcena – 3400,00 eiro. 
Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. 
Drošības nauda – 340,00 eiro;  

3) zemesgabalu dārzkopības 
sabiedrībā “Liepkalnes-1”  
Nr. 73, Jāņupe, Olaines pagasts, 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Turpinājums 10. lpp.   
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Olaines novads, 0,0606 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 020 1039). 
Atsavināšanas sākumcena – 3200,00 
eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. 
Drošības nauda – 320,00 eiro;  

4) zemesgabalu dārzkopības 
sabiedrībā “Straume” Nr. 23, Jāņupe, 
Olaines pagasts, Olaines novads, 
0,0666 ha platībā (kadastra numurs 
8080 023 0550). Atsavināšanas 
sākumcena – 3200,00 eiro. 
Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. 
Drošības nauda – 320,00 eiro;  

5) “Mazlubauši”, Jaunolaine, Olaines 
pagasts, Olaines novads, 0,2940 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 004 
0027). Atsavināšanas sākumcena –  
8500,00 eiro. Atsavināšanas solis – 
100,00 eiro. Drošības nauda –  
850,00 eiro; 

6) “Malenieki”, Pēternieki, Olaines 
pagasts, Olaines novads, 0,4752 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 011 
0333). Atsavināšanas sākumcena –  
5300,00 eiro. Atsavināšanas solis – 
100,00 eiro. Drošības nauda –  
530,00 eiro;  

7) “Krūmrozes”, Olaines pagasts, 
Olaines novads, 1,4490 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 011 0458). 
Atsavināšanas sākumcena –  
17 200,00 eiro. Atsavināšanas solis – 
100,00 eiro. Drošības nauda –  
1720,00 eiro; 

8) Ošu iela 9, Jaunolaine, Olaines 
pagasts, Olaines novads, 0,1500 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 008 
0325). Atsavināšanas sākumcena –  
12 400,00 eiro. Atsavināšanas solis – 
100,00 eiro. Drošības nauda –  
1240,00 eiro. 

Izsoļu noteikumi pieejami elektronisko 
izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv un 
pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv. 

• Apstiprināt zemesgabala dārzkopības 
sabiedrībā (turpmāk – d/s) “Vizbuļi-2”  
Nr. 3875, Jāņupe, 0,0601 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 021 0780) 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 5900 eiro. 

• Apstiprināt zemesgabala d/s “Lībieši” 
Nr. 1187, Jāņupe, 0,0601 ha platībā 
(adrese “Lībietis 54”, Jāņupe; kadastra 
numurs 8080 021 1367) atsavināšanas 
izsoles rezultātus ar pārdošanas cenu 
9600 eiro.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Liepkalnes-1” Nr. 108, Jāņupe,  
0,0600 ha platībā (kadastra numurs 
8080 020 0489) atsavināšanas izsoles 
rezultātus ar pārdošanas cenu  
10 600 eiro. 

• Apstiprināt dzīvokļa Gaismas ielā 4-5, 
Stūnīšos (kadastra numurs 8080 900 
1193), atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 24 700 eiro. 

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 

nekustamo īpašumu: 
1) dzīvokli Stacijas ielā 32-16, Olainē;
2) dzīvokli Parka ielā 7-29, Olainē; 
3) zemesgabalu “Ostinieks” Nr. 153, 

Stīpniekos, 0,0731 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 019 0301); 

4) zemesgabalu “Pavasaris-OL” Nr. 1, 
Viršos, 0,0624 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 006 0333).

• Pagarināt 2010. gada 3. februāra 
zemes nomas līgumu ar SIA “ASBAR”, 
reģistrācijas numurs 40003347148, 
izdarot šādus grozījumus nomas līgumā:
1) izteikt līguma 2.1. apakšpunktu šādā 

redakcijā: “Nomas līgums ir spēkā no 
2010. gada 3. februāra un ir spēkā līdz 
2027. gada 31. janvārim”; 

2) uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
parakstīt vienošanos pie nomas 
līguma ar SIA “ASBAR”.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu: 
1) “Lāčplēši” ar kadastra numuru 8080 

014 0049 par 2022. gada 31. janvāra 
pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma 
maksu 62 000 eiro; 

2) “Veismaņi” ar kadastra numuru 8080 
014 0024 par 2022. gada 31. janvāra 
pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma 
maksu 143 900 eiro.

• Iestāties biedrībā “Pierīgas tūrisma 
asociācija”, reģistrācijas Nr. 40008303991. 
Uzdot Olaines novada pašvaldības 
izpilddirektoram parakstīt pašvaldības 
vārdā dokumentus, kas papildus šim 
lēmumam ir nepieciešami iestāšanās 
procedūrai biedrībā “Pierīgas tūrisma 
asociācija”. Pilnvarot Attīstības nodaļas 
projektu vadītāju un ekonomisti Ilzi 
Mazuri pārstāvēt Olaines novadu 
biedrības “Pierīgas tūrisma asociācija” 
biedru sapulcēs, veikt citus pienākumus 
un īstenot tiesības, kas paredzētas 
pašvaldībai kā biedrības biedrei. Uzdot 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt 
iestāšanās maksas apmaksu no Olaines 
novada pašvaldības pamatbudžeta 
3000 eiro apmērā uz biedrības “Pierīgas 
tūrisma asociācija” iesniegta rēķina 
pamata.

• Mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 007 0169 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no (NĪLM) 
koda 0101 “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
uz (NĪLM) kodu: 
1)  0101 “Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” – 1,3600 ha platībā; 

2)  0601 “Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve” – 0,1500 ha platībā.

• Noteikt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 004 0249 
8001 nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi (NĪLM) – kods 0601 “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” – 0,2297 ha 
platībā.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Silvas” (kadastra 
Nr. 8080 013 0109) zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8080 013 0106. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju. 
Īstenot zemes ierīcības projektu četru 
gadu laikā. Ar detalizētu informāciju, 
t. sk. par piekļūšanas nodrošināšanu, 
var iepazīties www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Brīvnieki” 
(kadastra Nr. 8080 007 0060) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
007 0060. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Mainoties nekustamā 
īpašuma “Brīvnieki” (kadastra Nr. 8080 
007 0060) īpašniekiem, dibināt ceļa 
servitūta teritorijas atbilstoši Civillikuma 
1231. pantam – ar līgumu. Īpašniekam 
iesniegt Valsts zemes dienestā izziņu par 
būves neesību Nr. BIS-BV-23.1-2020-438 
(7.9), dzēšot kadastra objektus no 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas – ēkas ar kadastra 
apzīmējumiem 8080 007 0060 005, 
8080 007 0060 007, 8080 007 006 0008. 
Īstenot zemes ierīcības projektu četru 
gadu laikā. Ar detalizētu informāciju, 
t. sk. par piekļūšanas nodrošināšanu, 
var iepazīties www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Lielgailīši 1” 
(kadastra Nr. 8080 003 0519) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
003 0519. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Uzdot Īpašuma un juridiskās 
nodaļas speciālistei sadarbībā ar 
būvvaldes speciālisti teritoriālplānojuma 
un zemes ierīcības jautājumos sagatavot 
lēmumu par plānotās zemes vienības 
Nr. 1 adreses piešķiršanu, līdz ko tiks 
uzsākta būvniecība. Uzdot pašvaldības 
izpilddirektoram organizēt zemes 
ierīcības projekta īstenošanu atbilstoši 
Olaines novada domes 27.10.2021. sēdes 
lēmumam “Par zemes ierīcības projekta 
izstrādes nosacījumu izsniegšanu 
nekustamā īpašuma Lielgailīši 1 
(Grēnēs) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 003 0519 sadalīšanai, 
zemes vienības zem ceļa iegādi Olaines 
novada pašvaldības īpašumā sabiedrības 
vajadzībām” (13. prot., 25. p.),  
projektēto zemes vienību: kadastrālo 
uzmērīšanu; reģistrēšanu Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā; ierakstīšanu zemesgrāmatā 
kā patstāvīgus nekustamos īpašumus. 
Ar detalizētu informāciju, t. sk. par 
piekļūšanas nodrošināšanu, var iepazīties 
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Stūri” (kadastra 
Nr. 8080 001 0488) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 001 0488, 
“Stūrīši” (kadastra Nr. 8080 001 0075) 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 001 0075 un “Sūnu iela” (kadastra 
Nr. 8080 001 0433) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 001 0433. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
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mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju. 
Uzdot Īpašuma un juridiskās nodaļas 
speciālistei sadarbībā ar būvvaldes 
speciālisti teritoriālplānojuma un 
zemes ierīcības jautājumos sagatavot 
lēmumus par adrešu piešķiršanu un/
vai maiņu adresācijas objektiem, 
plānotajām apbūves, esošām 
apbūvētajām zemes vienībām. 
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt zemes ierīcības projekta 
īstenošanu ne ilgāk kā četru gadu laikā, 
projektēto zemes vienību kadastrālo 
uzmērīšanu, reģistrēšanu Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā, ierakstīšanu zemesgrāmatā 
kā patstāvīgus nekustamos īpašumus. 
Ar detalizētu informāciju, t. sk. par 
piekļūšanas nodrošināšanu, var iepazīties 
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”.

• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas Olaines 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā uz 
pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu 
Zemgales ielā 25-33, Olainē. Uzdot 
Īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājai 
nodrošināt dzīvokļa kadastrālās 
uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu, 
reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā un 
dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu 
Rīgas rajona tiesas Olaines pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā. 

• Noslēgt dzīvojamo telpu (dzīvokļa) 
Stacijas ielā 42-R, Olainē, īres līgumu ar 
A. L. uz 10 gadiem. Uzdot A. L. un AS 
“Olaines ūdens un siltums” viena mēneša 
laikā noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu 
par vienistabas dzīvokļa Stacijas ielā 
42-R, Olainē, īres lietošanu, iekļaujot 
dzīvojamo telpu īres līgumā: 
1) īrnieka līgumisko pienākumu segt uz 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmuma pamata noteiktos 
izdevumus, kas nodrošina dzīvojamās 
mājas uzlabošanu un attīstīšanu – 
kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas 
elementu, iekārtu vai komunikāciju 
nomaiņu, kuras rezultātā samazinās 
mājas uzturēšanas izmaksas, kā arī citus 
izdevumus, kuru rezultātā samazinās 
izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvokļa lietošanu; 
2) ievērot dzīvojamo telpu īres līguma 
noteikumus un savlaicīgi veikt ikmēneša 
īres un komunālo pakalpojumu 
maksājumus. Uzdot A. L. ievērot 
dzīvojamo telpu īres līguma noteikumus 
un savlaicīgi veikt īres un komunālos 
maksājumus.

• Izīrēt vienistabas dzīvokli Zemgales 
ielā 2-K, Olainē, uz pieciem gadiem. 
Uzdot M. K. un AS “Olaines ūdens un 
siltums” viena mēneša laikā noslēgt 
dzīvojamo telpu īres līgumu un 
nodošanas–pieņemšanas aktu par 
dzīvokli Zemgales ielā 2-K, Olainē 
(dzīvoklis pēc remonta), iekļaujot 
dzīvojamo telpu īres līgumā: 
1) īrnieku līgumisko pienākumu segt uz 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
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kopības lēmuma pamata noteiktos 
izdevumus, kas nodrošina dzīvojamās 
mājas uzlabošanu un attīstīšanu – 
kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas 
elementu, iekārtu vai komunikāciju 
nomaiņu, kuras rezultātā samazinās 
mājas uzturēšanas izmaksas, kā arī citus 
izdevumus, kuru rezultātā samazinās 
izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvokļa lietošanu; 
2) ievērot dzīvojamo telpu īres līguma 
noteikumus un savlaicīgi veikt ikmēneša 
īres un komunālo pakalpojumu 
maksājumus; 
3) īpašnieka, iznomātāja un to pārstāvju 
tiesības veikt dzīvokļa apskati, iepriekš 
informējot īrnieku (lai netiktu nodarīts 
kaitējums telpām vai to komunikācijām); 
4) līguma darbības beigās vai tā 
izbeigšanās gadījumā saņemt dzīvokli un 
materiālās vērtības tādā stāvoklī, kādas 
tās nodotas, ņemot vērā to dabisko 
nolietojumu, ja netiek noslēgts jauns 
dzīvojamo telpu īres līgums; 
5) īpašniekam ir tiesības izbeigt 
dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot 
īrnieku no dzīvojamajām telpām, ja 
īrnieks ļaunprātīgi bojā dzīvojamo 
telpu (arī tās iekārtu), kas īrniekam 
nodotas lietošanā saskaņā ar dzīvojamās 
telpas īres līgumu, vai arī ja ļaunprātīgi 
bojā dzīvojamās mājas koplietošanas 
telpas, komunikācijas un iekārtas, 
pārkāpj līgumā paredzēto uzlabojumu, 
tai skaitā remontdarbu, veikšanas 
noteikumus, degradē vidi, rakstveidā 
brīdinot vienu mēnesi iepriekš. Šādā 
gadījumā īpašniekam – pašvaldībai – ir 
tiesības ierādīt īrniekam citu dzīvojamo 
telpu. Uzlikt par pienākumu M. K. pēc 
dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanas: 
1) 10 dienu laikā deklarēt savu 
dzīvesvietu – Zemgales ielā 2-K, Olainē, 
2) noslēgt dabasgāzes pakalpojuma 
līgumu par dabasgāzes pakalpojuma 
saņemšanu dzīvoklim Zemgales ielā 2-K,  
Olainē, un regulāri veikt samaksu par 
saņemto pakalpojumu pakalpojuma 
sniedzējam. Uzdot p/a “Olaines Sociālais 
dienests” nodrošināt M. K. dzīvesvietas 
Zemgales ielā 2-K, Olainē, apsekošanu 
ne retāk kā reizi trīs mēnešos, lai 
novērtētu personas dzīves apstākļus vai 
citus ar personas dzīvesvietu saistītus 
apstākļus. Uzdot Īpašuma un juridiskās 
nodaļas vadītājai izslēgt M. K. no Olaines 
novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās 
kārtas reģistra.

• Izīrēt divistabu dzīvokli Stacijas ielā 
20-X, Olainē, kopīgā lietošanā ar solidāru 
atbildību uz pieciem gadiem: 
1) S. P. (atsevišķā lietošanā dzīvojamā 
telpa (istaba), 16,99 kv. m); 
2) N. B. (atsevišķā lietošanā dzīvojamā 
telpa (istaba), 12,26 kv. m). Noteikt 
dzīvoklim Stacijas ielā 20-X, Olainē, 
sociālā dzīvokļa statusu no 2022. gada 
1. marta līdz 2023. gada 31. jūlijam. 
Uzdot S. P., N. B. un AS “Olaines 
ūdens un siltums” viena mēneša laikā 
noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu 
un nodošanas–pieņemšanas aktu 

par dzīvokli Stacijas ielā 20-X, Olainē 
(dzīvoklis pēc remonta), iekļaujot 
dzīvojamo telpu īres līgumā: 
1) īrnieku līgumisko pienākumu segt uz 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmuma pamata noteiktos 
izdevumus, kas nodrošina dzīvojamās 
mājas uzlabošanu un attīstīšanu – 
kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas 
elementu, iekārtu vai komunikāciju 
nomaiņu, kuras rezultātā samazinās 
mājas uzturēšanas izmaksas, kā arī citus 
izdevumus, kuru rezultātā samazinās 
izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvokļa lietošanu; 
2) ievērot dzīvojamo telpu īres līguma 
noteikumus un savlaicīgi veikt ikmēneša 
īres un komunālo pakalpojumu 
maksājumus; 
3) īpašnieka, iznomātāja un to pārstāvju 
tiesības veikt dzīvokļa apskati, iepriekš 
informējot īrnieku (lai netiktu nodarīts 
kaitējums telpām vai to komunikācijām);
4) līguma darbības beigās vai tā 
izbeigšanās gadījumā saņemt dzīvokli un 
materiālās vērtības tādā stāvoklī, kādas 
tās nodotas, ņemot vērā to dabisko 
nolietojumu, ja netiek noslēgts jauns 
dzīvojamo telpu īres līgums; 
5) īpašniekam ir tiesības izbeigt 
dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot 
īrnieku no dzīvojamajām telpām, ja 
īrnieks ļaunprātīgi bojā dzīvojamo 
telpu (arī tās iekārtu), kas īrniekiem 
nodotas kopīgā lietošanā ar solidāru 
atbildību saskaņā ar dzīvojamās telpas 
īres līgumu, vai arī ja ļaunprātīgi bojā 
dzīvojamās mājas koplietošanas telpas, 
komunikācijas un iekārtas, pārkāpj 
līgumā paredzēto uzlabojumu, tai skaitā 
remontdarbu, veikšanas noteikumus, 
degradē vidi, rakstveidā brīdinot 
vienu mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā 
īpašniekam – pašvaldībai – ir tiesības 
ierādīt īrniekiem citu dzīvojamo telpu. 
Uzlikt par pienākumu S. P. un N. B. pēc 
dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanas: 
1) 10 dienu laikā deklarēt savu 
dzīvesvietu – Stacijas ielā 20-X, Olainē; 
2) noslēgt dabasgāzes pakalpojuma 
līgumu par dabasgāzes pakalpojuma 
saņemšanu dzīvoklim Stacijas ielā 20-X, 
Olainē, un regulāri veikt samaksu par 
saņemto pakalpojumu pakalpojuma 
sniedzējam. Uzdot p/a “Olaines Sociālais 
dienests” apmaksāt 100% īres un 100% 
apkures maksājumu (par dzīvokli Stacijas 
ielā 20-X, Olainē), ievērojot lēmumā 
noteikto termiņu (līdz 31.07.2023.), un 
nodrošināt S. P. un N. B. dzīvesvietas 
Stacijas ielā 20-X, Olainē, apsekošanu ne 
retāk kā reizi trīs mēnešos, lai novērtētu 
personu dzīves apstākļus vai citus ar 
personu dzīvesvietu saistītus apstākļus. 
Uzdot Īpašuma un juridiskās nodaļas 
vadītājai S. P. un N. B. izslēgt no Olaines 
novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās 
kārtas reģistra.

• Izslēgt A. S. no Olaines novada 
pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās 
kārtas reģistra.

• Izdarīt grozījumus 2021. gada 
22. decembra sēdes lēmuma 

“Par Olaines novada domes un komiteju 
sēžu darba grafiku 2022. gadā (no 
janvāra līdz jūnijam)” (17. prot., 24. p.) 
1. punktā, aizstājot vārdus “29. jūnijā” ar 
vārdiem “21. jūnijā (otrdienā)”. Noteikt 
Olaines novada domes un komiteju sēžu 
darba grafiku 2022. gadā (no jūlija līdz 
decembrim):
1) domes sēdes trešdienās plkst. 15.00: 

27. jūlijā, 24. augustā, 28. septembrī, 
26. oktobrī, 23. novembrī,  
21. decembrī; 

2) Finanšu komitejas sēdes trešdienās 
plkst. 15.00: 20. jūlijā, 17. augustā,  
21. septembrī, 19. oktobrī,  
16. novembrī, 14. decembrī;

3) Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes otrdienās plkst. 15.00: 
19. jūlijā, 16. augustā, 20. septembrī, 
18. oktobrī, 15. novembrī,  
13. decembrī; 

4) Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdes trešdienās 
plkst. 15.00: 13. jūlijā, 10. augustā,  
14. septembrī, 12. oktobrī, 9. novembrī, 
7. decembrī.

• Atļaut Aleksandram Ananidzem 
savienot Olaines novada pašvaldības 
policijas inspektora amatu ar SIA 
“Apsardze ROR” un SIA “SKIV Security” 
apsardzes darbinieka amatu. 

• Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Ceriņi” (kadastra numurs 8080 011 0123) 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0124, izveidojot divus 
atsevišķus nekustamos īpašumus.
1. Saglabāt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0123 nekustamā 
īpašuma “Ceriņi” (kadastra Nr. 8080 011 
0123) sastāvā. 
1.1. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8080 011 0123 un 
uz tās saistītām ēkām ar kadastra 
apzīmējumiem 8080 011 0123 001 
(dzīvojamā māja), 8080 011 0123 002 
(šķūnis), 8080 011 0123 003 (kūts) 
adresi “Ceriņi”, Pēternieki.

1.2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0123 dalīto 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: kods 0601 “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” – 0,15 ha 
platībā; kods 0101 “Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” – 5,85 ha platībā.

2. Veidot zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0124 kā atsevišķu 
nekustamo īpašumu. 
2.1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8080 011 0124  
nosaukumu “Stūra Priedes”, 
Pārolaine, un saglabāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – 
kods 0201 “Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” – 2,29 ha platībā.

3. Piekļūšana zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu:
3.1. 8080 011 0123 nodrošināta no 

valsts galvenās nozīmes autoceļa 
A8 (Rīga–Jelgava–Lietuvas 
robeža), zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0450, pa 
esošo nobrauktuvi, kas kopīga 
ar nekustamā īpašuma “Ceriņi 2”, 

Pēternieki, Olaines pag., Olaines 
nov., zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0334;

3.2. 8080 011 0124 nodrošināta no  
spēkā esošā detālplānojuma  
“Blukas 5. zemes vienībai (kadastra 
Nr. 8080 011 0031)” noteiktajām 
sarkanajām līnijām uz esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0050 – Alvejas ielu. 

4. Nekustamā īpašuma īpašniekiem:
4.1. dibināt ceļa servitūta teritoriju 

atbilstoši Civillikuma 1231. pantam –  
ar līgumu ar nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr. 8080 011 0022 zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0050 īpašnieku;

4.2. vērsties pie sertificēta zemes 
kadastrālās uzmērīšanas speciālista, 
lai veiktu nekustamā īpašuma 
“Ceriņi” (kadastra Nr. 8080 011 
0123) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 001 0123 
kadastrālās uzmērīšanas darbības 
atbilstoši Ministru kabineta  
2012. gada 27. janvāra noteikumiem 
Nr. 1019 “Zemes kadastrālās 
uzmērīšanas noteikumi”; 

4.3. veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā – zemesgrāmatā.

Marts (ārkārtas sēde)

• Lai nodrošinātu parakstu vākšanu 
tautas nobalsošanas ierosināšanai par 
apturētā likuma “Grozījumi Likumā 
par ostām” atcelšanu, noteikt parakstu 
vākšanas vietas Olaines novadā: 
1) Olaines Kultūras namā  
Zeiferta ielā 11, Olainē; 
2) Jaunolaines Kultūras namā  
Meža ielā 2, Jaunolainē.

• Apstiprināt grozījumus Olaines novada 
attīstības programmā 2014.–2020. 
gadam. Grozījumi ietver investīciju 
plāna papildināšanu ar projektu Nr. 36 
“Telpu vienkāršotā atjaunošana jaunas 
pirmsskolas izglītības iestādes izveidei 
Veselības ielā 7, Olainē, 2. kārta”, radot 
papildu 80 vietas pirmsskolas izglītības 
iestādē “Čiekuriņš”. Grozījumu pamats – 
investīciju projekta “Telpu vienkāršotā 
atjaunošana jaunas pirmsskolas izglītības 
iestādes izveidei Veselības ielā 7, Olainē, 
2. kārta” pieteikuma iesniegšana Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā ar mērķi saņemt mērķdotāciju 
projekta īstenošanai. 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

  Turpinājums no 10. lpp. 

Lasi
jaunumus
arī šeit:

www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba
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Informāciju sagatavoja Olaines 
novada Dzimtsarakstu nodaļa 
2022. gada 21. martā 

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

Gluško Vasilijs – 20.09.1961.
Konstantinovs Pjotrs – 05.12.1928.
Perlovs Aleksandrs – 25.08.1931.
Ščukina Janīna – 18.04.1935.
Šarakova Vera – 14.08.1937.
Triščenkova Olga – 01.06.1943.
Zvirbulis Kārlis – 11.09.1955.
Himins Aleksandrs – 10.08.1960.
Djačenko Fjodors – 03.06.1984.
Zeinalovs Nabi – 16.03.1928.
Zaube Rute – 06.02.1930.
Aigare Elizabete – 27.11.1934.
Romanova Lidija – 18.03.1935.
Seminoviča Zinaida – 03.11.1946.
Veļikodnaja Mirdza – 02.06.1954.
Kusiņa Jeļena – 08.05.1955.
Začosova Anna – 02.08.1932.
Sauleskalns Leonards – 07.10.1934.
Škola Ludmila – 25.11.1937.
Krutickis Vasilijs – 09.03.1940.
Dzērve Jānis – 02.07.1947.
Giruckis Mihails – 29.08.1949.
Pudans Valdis – 04.09.1965.
Uļjanova Ludmila – 10.12.1929.
Komarovs Jānis – 02.07.1960.
Bistrovs Viktors – 13.06.1960.
Rošāne Zoja – 26.11.1960.
Bitēns Dainis – 14.04.1961.
Kovalova Mariia – 14.11.1929.
Bitto Anna – 26.07.1955.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Pasākumi Olaines novadā aprīlī

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, Olaines novada pašvaldības fotoarhīvs. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai 
zvaniet uz tālr. 27838129.

Olaines Kultūras centrs
Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

09.04. 16.00
Eksotisko deju kolektīva  
“Oriental Flowers” koncerts Jaunolaines Kultūras nams

Ieeja bez maksas*. Vietu skaits ierobežots. 
Ieejas kartes var saņemt no 30.03.2022.
Jaunolaines Kultūras nama un Olaines 
Kultūras nama administrācijā darbdienās no 
plkst. 9.00 līdz 17.00

13.04. 19.00
Stāstījums “Nāc nākdama, Liela diena!”. 
Lieldienas skaistajās retro pastkartēs

Olaines Kultūras nams
Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Olaines 
Pieaugušo izglītības centru*

15.04. 12.00
“Dziedošās zaķu Cibriču ģimenes 
koncerts”

Laukums pie Jaunolaines 
Kultūras nama

*

18.04. 12.00
“Trušu pilsētiņa” un zaķu radošās 
darbnīcas

Parks pie Olaines  
Kultūras nama

*

23.04. 12.00
Senioru deju kolektīvu koncerts 
“Ak, pavasar, ak, pavasar, tu visiem 
sirdis dullas dar…”

Jaunolaines Kultūras nams 

Ieeja bez maksas*. Vietu skaits ierobežots. 
Ieejas kartes var saņemt no 11.04.2022. 
Jaunolaines Kultūras nama administrācijā 
darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

25.–30.04.
Slāvu kultūras nedēļa. Izstāde “Marja 
iskustņica” (“Marja rokdarbniece”)

Olaines Kultūras nams
Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar biedrību 
“Klubs Gamma”*

29.04. 18.00

Jauniešu vokālo ansambļu koncerts 
“Lai dzirkstī prieks!”, piedalās Salaspils 
jauniešu vokālais ansamblis “Sunrise” 
un Eiropas Bērnu mūzikas centra 
audzēkņi

Olaines Kultūras nams

Ieeja bez maksas*. Vietu skaits ierobežots. 
Ieejas kartes var saņemt no 21.04.2022. 
Olaines Kultūras nama administrācijā 
darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

30.04. 12.00

Slāvu kultūras nedēļas noslēguma 
koncerts “Draugu lokā”, piedalās 
sieviešu vokālais ansamblis “Ivuški” 
(Olaine), senioru vokālais ansamblis 
“Otrada” (Salaspils) un citi

Olaines Kultūras nams

Ieeja bez maksas*. Vietu skaits ierobežots. 
Ieejas kartes var saņemt no 21.04.2022. 
Olaines Kultūras nama administrācijā 
darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

30.04. 18.00
Jauniešu tautas deju kolektīva “Kalējs” 
sadraudzības koncerts Jaunolaines Kultūras nams

Vietu skaits ierobežots*. Ieejas kartes  
var saņemt no 20.04.2022. Jaunolaines 
Kultūras nama administrācijā darbdienās  
no plkst. 9.00 līdz 17.00

* Pasākums notiek, ievērojot valstī spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)

21.03.–14.04.
Muzejpedagoģijas programma 
“Pavasara saulgriežus gaidot”

Olaines Vēstures un mākslas  
muzejs vai izbraukumā

Mērķauditorija: pirmsskola, 
sākumskola. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni 20172030

06.04. Ēnu diena Olaines Vēstures un mākslas muzejs

09.04. 12.00
Radošā sestdiena,
veltīta Lieldienām

Olaines Vēstures un mākslas  
muzejs vai “Zoom”

Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 20172030

15.04.–13.05. Slāvu biedrības “Gamma” izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena

24.04. 11.00
Ekskursija pa Pirmā pasaules 
kara norises vietām Jaunolaines 
apkārtnē

Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 22057669

29.04. Lielā talka
Olaines Vēstures un mākslas muzejs,
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršruts (Jelgavas iela 5)

Olaines Sporta centra pasākumi aprīlī, maijā
10.04. Olaines pilsētas turnīrs ātrajā šahā “Spēlē dāmas!” Olaines Sporta nams

22.04. Olimpiskā sporta diena 2022

23.04. Olaines Sporta centra balvas izcīņa galda tenisā Olaines Sporta nams

01.05. Olaines pilsētas Atklātais čempionāts akvatlonā

Citi pasākumi

05.04. 18.00
Dace Rolava. 
“Kā  tikt  galā  ar  ilgstošu  stresu”

Pieaugušo izglītības centrs Organizē Olaines Pieaugušo izglītības centrs

09.04. 11.00 Tirdziņš “Ielec skapī” Pie Jaunolaines Sporta nama Organizē biedrība “Jaunolaines attīstībai”

12.04. 11.00
Darbnīcas dzīvotpriekam  
“Gleznošana ar pirkstiem”

Jaunolaines Kultūras nams Organizē biedrība “Jaunolaines attīstībai”

19.04. 11.00
Darbnīcas dzīvotpriekam  
“Olu čaumalu mozaīkas”

Jaunolaines Kultūras nams Organizē biedrība “Jaunolaines attīstībai”

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. 

Sirsnīgi sveicam martā
dzimušos novada jubilārus! 

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

2022. gada februārī laulību 
noslēguši 11 pāri, savukārt 
1 pāris atzīmēja zelta kāzu 
jubileju.

Sirsnīgi sveicam mūsu stipro 
ģimeni un jaunlaulātos!

2022. gada februārī piedzimuši 
11 puisīši un 6 meitenītes.
 
Sveicam mazos novadniekus 
un viņu vecākus!

Olaines novads

aktīvs
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