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centrs (turpmāk – ONUAC) 
sadarbībā ar Olaines novada 
pašvaldību ir izveidojis 
modernas un labiekārtotas 
publiskas kopstrādes telpas. 
Plānots, ka tās izmantos 
kopīgiem novada uzņēmēju 

un iedzīvotāju pasākumiem, 
aktivitātēm, ideju radīšanai, 
meistarklasēm, prototipēšanai, 
mazāk aizsargāto iedzīvotāju 
iesaistīšanai.
Līdz ar kopstrādes telpu 

izveidošanu Olaines novadā 
daļēji tiek atrisināts arī 
jautājums par mūsdienīgu telpu 
pieejamības nodrošināšanu 
semināriem un meistarklasēm, 
kuru saturs saistīts ar 
uzņēmējdarbību, izglītību un 
mūžizglītību (līdz 20 personām), 
kā arī sanāksmēm (līdz 10 

personām). Esošajiem un 
topošajiem uzņēmējiem tiek 
piedāvāts strādāt atvērtā tipa 
darba telpās, izvēloties viņiem 
piemērotu un darba specifikai 
nepieciešamo darba režīmu – 

Olainē izveidotas kopstrādes 
telpas – jaunas iespējas 

uzņēmējiem un iedzīvotājiem
individuāli dažas stundas dienā, 
dažas reizes nedēļā vai ilgstoši.
Veidojot jaunajās telpās 
kvalitatīvu, modernu vidi 
gan uzņēmējdarbības, gan 
dažādu interešu attīstībai un 
veicināšanai, ONUAC īstenoja 
Lauku atbalsta dienesta LEADER 
projektu “Olaines kopstrādes 
telpu aprīkošana” (projekta Nr. 
22-04-AL04-A019.2201-000004). 

Projekta ietvaros iegādāts 
šāds aprīkojums praktiskai, 
mūsdienu prasībām atbilstošai 
un ērtai telpu izmantošanai: 
interaktīvais displejs, mēbeles 
(darba galdi un krēsli), datora 
bloks, multifunkcionāls 
printeris, laminēšanas iekārta, 
3D printeris, divi monitori, 
fotoaparāts, skaņu slāpējošas 
starpsienas, kafijas aparāts un 
mikroviļņu krāsns. 
Kopējās projekta izmaksas ir 
15 645,06 eiro, attiecināmās 
izmaksas ir 15 566,71 eiro, 
no kuriem 14 010,03 eiro ir 
publiskais finansējums un 
1635,03 eiro – pašvaldības 
līdzfinansējums.
Kopstrādes telpas atrodas 
Olaines Mežaparka teritorijā 
Veselības ielā 7, Olainē. 
Kontaktinformācija: e-pasta 
adrese kopstrade@olaine.lv, 
tālrunis 24429131.

Aicinām izmantot iespēju 
tikties un strādāt, attīstīt un 
īstenot savu darbību un mērķus! 
Vēršam uzmanību, ka darbs 
vai kādas citas aktivitātes 
kopstrādes telpās notiek tikai 
darbdienās un ar iepriekšēju 
pieteikšanos. 

Noslēdzoties jauno uzņēmēju atbalsta programmai 
“(ie)dvesma”, ko jau sesto reizi īsteno “SEB banka” kopā ar 

Pierīgas pašvaldībām – Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, 
Siguldas un Ropažu novadu –, izvēlētas deviņas perspektīvākās 
biznesa idejas, kuru autori to īstenošanai saņems finansiālu atbalstu. 
Kopējais šogad piešķirto grantu apjoms ir 70 000 eiro. 
Šogad konkursā tika saņemti 47 pieteikumi jaunu biznesa ideju 
īstenošanai Pierīgā. To atlase norisinājās trīs kārtās, izvērtējot gan 
atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas 
potenciālu. No visām iesniegtajām idejām noslēdzošajai kārtai – 
prezentācijām žūrijai – tika izvirzītas 22 pārliecinošākās. 

2021. gada Olaines novada granta ieguvējas SIA “Dressed by 
Latvians” valdes locekle Zane Lindberga: “Granta programmas 
“(ie)dvesma” finansējums mums palīdzēja uzsākt pašām savu 
produktu apdrukāšanu mūsu darbnīcā, tādējādi radot unikālus un 
konkurētspējīgus produktus. Izmantojot jaunās iekārtas, mums ne 
vien ir iespēja radīt apdrukātus apģērbus pēc mūsu dizaina, bet arī 
rodas jauni papildu produkti. Ar šī konkursa palīdzību esam kļuvuši 
par ilgtspējīgu uzņēmumu.”
Visvairāk jaunu ideju līdzīgi kā pērn tika iesniegts tūrisma un 
aktīvās atpūtas jomā, kā arī saistītas ar specializētu pārtikas 
produktu ražošanu un vides risinājumiem. Aktualitāti saglabā arī 
biznesa idejas, kas saistītas ar medicīnas un veselības aprūpes 
pakalpojumiem, izglītību, digitālajiem risinājumiem, kā arī apģērbu 
un mēbeļu ražošanu.
Olaines novada pašvaldības grantu 7870 eiro apmērā saņems 
SIA “Lavandu namiņš” izglītības procesa nodrošināšanai. 
Tā ir pirmsskolas izglītības iestāde Olainē, kas apvieno brīvdabas 
pedagoģijas un Barboletas metodes, tādējādi veicinot bērnu 
vispusīgu un veselīgu attīstību caur kustībām, eksperimentiem, 
mācīšanos āra vidē un pašvadītu mācīšanos. Konkursa finālam 
no Olaines novada bija izvirzītas arī SIA “Nomadic Homes” ar tipi 
telšu ražošanu un nomu un Justīne Putniņa ar biznesa ideju par 
multifunkcionālu keramikas darbnīcu. 

Grantu programma “(ie)dvesma” norisinās jau sesto reizi ar mērķi 
sekmēt uzņēmējdarbības attīstību. Olaines novada pašvaldība 
piedalās šajā programmā jau no pirmsākuma un bija viena no 
konkursa iniciatorēm. Līdz šim programmā atbalstu savas idejas 
īstenošanai saņēmuši 40 jaunie uzņēmēji. Vairāk par grantu 
programmu – www.seb.lv/iedvesma. 

Grantu programmā “(ie)dvesma” 
par 70 000 eiro atbalstīs deviņas 

biznesa idejas Pierīgā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Valsts svētku mēnesis

Neatkarības kara atceres pasākumi

Olainē, pieminot Latvijas brīvības 
cīnītājus, 11. un 12. novembrī notika 
Neatkarības kara atceres dienas 
pasākumi. 
11. novembra vakarā Olaines novada 
iedzīvotāji un viesi vienojās kopīgā lāpu 
gājienā no Olaines Kultūras centra līdz 
“Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršrutam”. Ar simtiem lāpu un svecīšu 
liesmiņām izgaismotajā “Pirmā pasaules 
kara vēstures izziņas maršrutā” notika 
piemiņas brīdis, kura laikā uzstājās 
Olaines jauktais koris “Dziesma”.
12. novembrī “Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršrutā” notika 
aktivitātes visai ģimenei. Pasākuma 
apmeklētājiem bija iespēja apskatīt 
gan Zemessardzes 17. Kaujas atbalsta 
bataljona militāro ekipējumu un 
ieročus, gan Neatkarības kara laika 
ieročus un bruņojumu. Pasākuma laikā 
varēja sasildīties ar siltu tēju, izmēģināt 
savus spēkus kādā no Olaines Sporta 
centra sagatavotajām aktivitātēm, kā 
arī izgatavot gredzenus un cita veida 
suvenīrus “Frontes mākslas darbnīcā”.  

Savukārt par muzikālo atmosfēru 
parūpējās grupas “Sintēze”.
Pasākuma noslēgumā bija iespēja vērot 
kauju rekonstrukciju, kas balstīta uz 
patiesiem notikumiem “Pirmā pasaules 
kara vēstures izziņas maršruta” teritorijā 
1919. gada 14. novembrī.
Paldies ikvienam, kas varēja būt 
kopā ar mums “Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršrutā”, vai kā citādi 
godināja tos, kuri cīnījās par mūsu valsts 
neatkarību. Paldies arī tiem karavīriem, 
kuri Latvijas armijā dienē šodien! Kopā 
mēs esam stipri un vareni! 

Apraksts biedrības 
“Tavi draugi” akcijai

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
piedalījās biedrības “Tavi draugi” rīkotajā 
novembra akcijā – “Draugu sveču 
mēnesis”. Akcijas ietvaros no 11. līdz 
21. novembrim bija iespēja ziedot metāla 
bundžas, sveces un sveču atlikumus, 
lai no tiem pēc tam varētu izgatavot 
ierakumu sveces Ukrainas karavīriem. 
Materiāli nogādāti biedrības “Tavi 
draugi” telpās, Rīgā, Ventspils ielā 50. 

Novembra sākumā Olaines novada 
pašvaldība saņēma Iekšlietu 

ministrijas pateicību “Par nozīmīgu, 
nesavtīgu darbu, sniedzot palīdzību un 
atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem”.

Kopš pavasara pašvaldība ciešā 
sadarbībā ar Olaines Sociālo dienestu, 
Olaines Pieaugušo izglītības centru un 
neskaitāmiem brīvprātīgajiem Olaines 
novada teritorijā nodrošinājusi dažāda 
veida atbalstu kara bēgļiem no Ukrainas.
Paldies visiem, kas palīdzēja, gan atverot 
sava nama durvis, lai izmitinātu, gan 
ziedojot apģērbu, traukus un mēbeles. 
Paldies brīvprātīgajām latviešu valodas 
skolotājām, kas palīdzēja māmiņām 
apgūt latviešu valodas pamatus vismaz 

tik daudz, lai varētu iekārtoties darbā. 
Paldies Olaines Vēstures un mākslas 
muzejam un Olaines jauniešu centra 
“Popkorns” brīvprātīgajiem par bērnu 
pieskatīšanu, kamēr māmiņas mācās.
Paldies mūsu novada uzņēmējiem, 
kas dod iespēju bēgļiem strādāt, kā arī 
skolām un skolotājiem, kas pacietīgi 
uzņēmuši ukraiņu skolēnus. Piemēri ir vēl 
un vēl, bet darbs turpinās.
Sirsnīgs paldies Olaines Sociālā dienesta 
darbiniekam Igoram Samoiļenko, kurš 
ikdienā turpina reģistrēt bēgļus un 
koordinē viņu palikšanu novadā. Olaines 
novada pašvaldībā kopumā reģistrēti 
366 Ukrainas civiliedzīvotāji, no kuriem 
šobrīd faktiski Olaines novadā dzīvo 
241 cilvēks. 

Pašvaldība saņem Iekšlietu 
ministrijas pateicību

ASV Jūras spēku Eiropā un Āfrikā rokgrupa “Flagship”

Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts

Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts

11. novembra lāpu gājiens

Muzikāla mistērija “Mūžības skartie”
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Valsts svētku mēnesis

Sagaidot Latvijas Republikas 
proklamēšanas 104. gadadienu, 

Olaines 2. vidusskolas skolēni un 
pedagogi parūpējās par svētku 
noformējumu. Skola ir izrotāta ar Latvijas 
karodziņiem, svecītēm un tematiskiem 
plakātiem. 1.–9. klašu skolēni uz papīra 
plaukstiņām uzrakstīja novēlējumus 
Latvijai, savukārt skolēnu parlaments no 
tām izveidoja lielu uzrakstu  
“Latvijai 104”.

9. klašu pārstāves 10. novembrī, 
Lāčplēša dienas priekšvakarā, kopā ar 
skolotāju Jeļena Bučinsku Jaunolaines 
Kultūras namā skatījās filmu “Dvēseļu 
putenis”. 11. novembrī vidusskolēni 
kopā ar pedagogiem devās lāpu gājienā 
no Olaines Kultūras centra uz Pirmā 
pasaules kara vēstures izziņas maršrutu.
Lai radītu svētkiem atbilstošu 
noskaņojumu, visas nedēļas garumā 
notika integrētās mācību stundas 
ar dažādām aktivitātēm par Latviju. 
Starpbrīžos skanēja latviešu mūzika, kas 
vēl vairāk paspilgtināja svētku sajūtu.
1.–4. klašu skolēni un pirmsskolēni 
apmeklēja Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja pedagoģiski patriotiskās 
nodarbības “Spēka zīmēm sekojot…”. 
16. novembrī 1.–9. klašu skolēniem 
notika tematiskās klašu stundas, bet 
vidusskolēniem tika piedāvāta iespēja 
piedalīties izzinošā viktorīnā 
“Latvijai 104”. Skolas pedagogi 
sagatavoja jautājumus par Latvijas 
vēsturi, kultūru, interesantiem faktiem 

un latviešu valodu. Skolēniem bija 
iespēja pārbaudīt savas zināšanas, 
uzzināt ko jaunu, kā arī sajust sacensību 
garu un lieliski pavadīt laiku ar saviem 
klasesbiedriem.  
12. novembrī mūsu skolas skolēni 
un pedagogi piedalījās Latvijas 
Valsts prezidenta kancelejas rīkotajā 
pasākumā “Vai viegli būt prezidentam 
demokrātijā?”. 2021. gada konkursa 
“Iztēlojies sevi Valsts prezidenta amatā 
un sagatavo valsts svētku uzrunu tautai” 
dalībnieki kopā ar Valsts prezidentu Egilu 
Levitu un Valsts prezidentu (2007–2011) 
Valdi Zatleru pārrunāja, ko nozīmē 
būt demokrātiskas valsts augstākajai 
amatpersonai. 
Paldies visiem par aktīvo darbošanos 
patriotiskās nedēļas laikā! Lai gaišs un 
priecīgs mums visiem Latvijas 104. dzīves 
gads! 

Alisa Borovikova,
direktores vietniece audzināšanas darbā

Ir novembris. Pelēks, drūms, bet, rau, 
pelēkos dubļus rotā sudrabotas 

sarmas mežģīnes, pelēkā mākonī slēpjas 
pirmās baltās sniegpārslas. Pāri sudraboti 
pelēkiem Latvijas laukiem iet pelēkais 
latviešu dieviņš un iededz katrā sirdī 
sarkanbaltsarkano brīvības uguntiņu. 
Šī lepnuma liesmiņa Lāčplēša dienā 
atbalsojās arī Olaines 1. vidusskolas 
skolēnu, skolotāju un darbinieku sirdī, 
izstaroja un, likās, ieskanējās arī Olaines 
ielās. Noliekot svecītes pie skolas 
izveidotajā Latvijas kontūrā, skolēni 
godināja tos, kuri izcīnīja Latvijas brīvību 
tālajā 1919. gadā. Cauri gadu tālēm mūsu 
nesalaužamā ticība savas valsts brīvībai 
dega ar karstu liesmu par spīti aukstajam 
novembra vējam.

Olaines sākumskolā rībēja mazo Lāčplēšu 
spars, piedaloties sportiskās sacensībās, 
kurās katram bija iespēja pārbaudīt savu 
veiklību un izturību. 

Godinot Lāčplēša dienu, 3. klases 
piedalījās viktorīnā par Latviju. Skolēnu 
starpā valdīja prieks un gandarījums, ka 
zināšanas par Latvijas vēsturei svarīgiem 
notikumiem var likt lietā! Savukārt 
5.–12. klašu skolēni piedalījās “Viktorīnā 
par Latviju”, demonstrējot zināšanas par 
dažādām jomām, kas padara Latviju tik 
īpašu. Izpratni par savas zemes vēsturi 
pastiprināja Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja apmeklējums (5.c, 5.d klasei), 
lai iepazītu Olaines novada kultūras 
pieminekļus. Sarkanbaltsarkanās 
uguntiņas piemiņas vietās novietoja 

3.c klase (Olainē) un Olaines sākumskolas 
skolēni (Jaunolainē).
Svētku nedēļu Olaines 1. vidusskolā 
pieskandināja arī jestrā gadatirgus 
kņada –  tirgojās gan Olaines 
sākumskolas skolēni, gan jaunie censoņi, 
kas tirgoja savos skolēnu mācību 
uzņēmumos radītos darbus. Svētku 
noskaņu pastiprināja skolas svētku rota 
un skolēnu pašpārvaldes muzikālais 
noformējums garajos starpbrīžos. Visiem 
bija iespēja skolas gaiteņos dzirdēt gan 
skolotāju, gan skolēnu mīļākās latviešu 
dziesmas, un izrādās, ka saraksts bija 
gandrīz vienāds. Latviešu mūzika vieno 
paaudzes!

17. novembra rīts skolā sākās īpaši. 
Pirmās stundas laikā visi devās uz 
īpašajām audzinātāju sagatavotajām 
svētku klases stundām par godu 
Latvijas 104. dzimšanas dienai. Dienas 
otrajā pusē skolēni apmeklēja svētku 
koncertus, kurus sarūpēja skolas interešu 
izglītības pulciņi. 
Cilvēka sirds lielumu var mērīt ar viņa 
attieksmi pret mūsu mazākajiem 

draugiem – pūkaiņiem un ķepaiņiem. 
Ar pilnām somām 3.d klase devās 
uz Jelgavas dzīvnieku patversmi, lai 
sarūpētu svētku sajūtu arī mazajiem 
mīluļiem, jo labais vairo labo!

“Mēs esam maza tauta – sīka saujiņa, bet 
tā ir graudu sauja, tās nav sēnalas. To 
mums, latviešiem, vajadzētu atcerēties,” 
reiz teica mūsu dižgars Ēvalds Valters. 
Latvijas svētku nedēļā skolēni un visi 
skolas darbinieki nešaubīgi pierada, ka 
mēs droši varam raudzīties uz priekšu, 
jo mūs gaida ne tikai veikla, spēcīga, 
izturīga un gudra, bet arī pārtikusi un 
radoša nākotne brīvā Latvijā! 

Inese Protopopova,
direktora vietniece audzināšanas darbā

Patriotisma pasākumi 
Olaines 2. vidusskolā

Patriotisma pasākumi 
Olaines 1. vidusskolā

Lasi
jaunumus
arī šeit:
www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba
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Stacijas ielā 14, Olainē, mājas 
dzīvokļu īpašnieki lēmuši 

par mājas energoefektivitātes 
uzlabošanu, kas nozīmē, ka 
jau tuvākajā laikā arī šajā mājā 
sāksies būvniecības darbi.  
316. sērijas māja ir celta  
1964. gadā, un tajā ir 60 
dzīvokļi. Renovācijas projekta 
kopējās izmaksas Stacijas ielā 14 
plānotas 671 586,61 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 335 793,30 eiro 
apmērā energoefektivitātes 
paaugstināšanai Stacijas ielā 14.
Vidējais apkures siltumenerģijas 
patēriņš gadā līdz šim bija 
122 kWh/m2, savukārt pēc 
projekta īstenošanas plānotais 
apjoms ir 57,1 kWh/m2, līdz ar 
to apkurei ietaupījums, pēc 
energoaudita datiem, sasniegs 

53,17%. Kopējais siltumenerģijas 
patēriņš mājai pirms renovācijas 
bija 188 kWh/m2, savukārt 
pēc renovācijas plānotais 
siltumenerģijas patēriņš, 
pēc energoaudita datiem, 
būs 123,1 kWh/m2.
Renovācijas projekta ietvaros 
paredzēts siltināt mājas 
pagrabu, cokolu, fasādi, 
bēniņus. Plānota jumta seguma 
maiņa, kā arī durvju un logu 
maiņa, balkonu renovācija. 
Tāpat iecerēta apkures sistēmas 
maiņa, zibensaizsardzības 
sistēmas ierīkošana, kā arī 
kāpņu telpu kosmētiskais 
remonts.

Būvdarbus veiks SIA “Royal 
Būve”, būvuzraudzību veiks SIA 
“Kasro”, bet autoruzraudzību – 
SIA “Liepājas namsaimnieks”.

Atgādinām!

Lai veicinātu Olaines novada 
iedzīvotāju aktivitāti viņu 
īpašumu (daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju) sakārtošanā 
ar energoefektivitātes projektu 

īstenošanas palīdzību, Olaines 
novada pašvaldība no savas 
puses apņēmusies iedzīvotājus 
atbalstīt un paredzējusi finanšu 
līdzekļus daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju:
• energoaudita veikšanai;
• tehniskā projekta izstrādei;
• renovācijas projekta 

pieteikuma sagatavošanai ES 
finansējuma saņemšanai un 
bankas maksājumu procentu 
segšanai;

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

Vairāk par daudzdzīvokļu māju 
renovāciju lasiet www.ous.lv/
lv/daudzdzivoklu_maju_
renovacija/.

Jaunākajā SIA “Depozīta 
iepakojuma operators” 

pētījumā noskaidrots, ka 
vairākums jeb 93% Latvijas 
iedzīvotāju savā mājsaimniecībā 
izmanto depozīta sistēmu, 
kas paredzēta dzērienu 
iepakojumiem, savukārt 
regulāri depozīta iepakojumus 
nodod 71% iedzīvotāju – vismaz 
vienu reizi mēnesī vai biežāk. 
Kā galvenos iemeslus, kas 
motivē nodot tukšos depozīta 
iepakojumus, respondenti 
minējuši atgūto depozīta maksu 
10 centu apmērā (59%), mazāk 
atkritumu dabā (43%) un rūpes 
par vidi (37%).

Depozīta punkti Olaines 
novadā
Taromāti Olainē:
“Elvi” Zeiferta ielā 7;
“Maxima” Zemgales ielā 53*;
“Maxima” Veselības ielā 1;
“Rimi” Stacijas ielā 8*;
“Top!” Zemgales ielā 6A;
“Top!” Stacijas ielā 16.
Manuālie punkti Olainē:
AS “Boozie” Zeiferta ielā 6;

“Fix Price” Zeiferta ielā 6;
“Krustpunkts” Zemgales ielā 8.

Taromāti citur novadā:
“Top!” Baznīcas ielā 10, 
Jaunolainē;
DUS “Virši” “Dacēs”, Jaunolainē.
Manuālie punkti citur 
novadā:
“Lats” “Ziediņos”, Jāņupē;
veikals “Stūrīšos”, Pēterniekos.

* Taromāts atrodas āra kioskā.

Taromāti ir automātiskie 
depozīta punkti, savukārt 
manuālie punkti ir depozīta 
punkti, kur iepakojumu pieņem 
veikala pārdevējs. Tuvākos 
depozīta punktus var atrast arī 
vietnē www.depozitapunkts.lv 
sadaļā “Kur nodot?”. Jautājumu 
gadījumā lūgums rakstīt uz 
e-pasta adresi jautajumi@dio.lv.
Depozīta punktā var nodot 
dzēriena iepakojumu, ja uz 
tā etiķetes ir skaidri nolasāms 
svītrkods un Latvijas depozīta 
zīme.

Ko darīt, ja depozīta 
iepakojumu nepieņem?
• Ja nesaplacinātu iepakojumu 

ar Latvijas depozīta zīmi 
neizdodas nodot taromātā, 
lūgums sūtīt depozīta 
punkta adresi, veikala 
nosaukumu, nodošanas laiku 
un iepakojuma fotogrāfiju 
ar labi nolasāmu svītrkodu 
un depozīta zīmi uz e-pasta 
adresi jautajumi@dio.lv vai 
tālruni 20224214 lietotnē 
“Whatsapp”.

• Lūgums ziņot, ja manuālajā 
depozīta punktā Jūsu 
depozīta iepakojumus atsakās 
pieņemt.

• Ja taromātam nepieciešama 
iztukšošana vai apkope, 
lūgums vērsties pie konkrētā 
veikala darbiniekiem. 

Aktualitātes

Daudzdzīvokļu māju renovācija

Depozīta punkti Olaines novadā

Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un dažādotu sabiedriskās 
aktivitātes, projekta “Medemciema aktīvās atpūtas laukuma 

izveide” (projekta Nr. 22-04-AL04-A019.2201-000002) ietvaros 
izveidots aktīvās atpūtas laukums Medemciemā, kurā iespējams 
nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm – spēlēt basketbolu, 
futbolu, kā arī izmantot vingrošanas iekārtu.
Projekta ietvaros izveidots bruģēts 3 x 3 basketbola laukums, 
uzstādīts basketbola grozs, divi futbola vārti, kā arī vingrošanas 
iekārta. Sadarbībā ar pašvaldību biedrība “Medemciema attīstībai”, 
iesaistot iedzīvotājus, jaunizveidotajā laukumā plāno organizēt 
dažādus kopienas saliedēšanas pasākumus. 
Projekts “Medemciema aktīvās atpūtas laukuma izveide” tiek 
līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas ir 22 611,29 eiro, attiecināmās 
izmaksas ir 20 000,00 eiro, no tiem publiskais finansējums – 
17 975,04 eiro, t. i., 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, bet 
pašvaldības līdzfinansējums ir 4636,25 eiro. 

Medemciemā izveidots 
aktīvās atpūtas laukums

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Sestdien, 10. decembrī, Jaunolainē un Stūnīšos iedzīvotāji varēs 
izmest lielgabarīta atkritumus. Stūnīšos varēs nodot lielgabarīta 
atkritumus pie Gaismas ielas 6 sadzīves atkritumu laukuma, 
savukārt Jaunolainē būs iespējams nodot lielgabarīta atkritumus 
pie Meža un Pionieru ielas sadzīves atkritumu laukumiem.
Jaunolaines iedzīvotājiem tiek piedāvāta 
iespēja lielgabarīta atkritumu nodošanai:

laukumā Meža ielā (pie sporta nama) plkst. 9.00–12.00

Pionieru ielā plkst. 13.00–14.30
 
Stūnīšos tiek piedāvāta iespēja 
lielgabarīta atkritumu nodošanai:

Gaismas ielā 6 plkst. 15.00–16.30
 
AS “Olaines ūdens un siltums” atgādina, ka speciālajos konteineros 
atļauts izmest mēbeles, matračus, lielākus sadzīves priekšmetus, 
taču aizliegts – riepas, sadzīves tehniku, svinu saturošus 
priekšmetus (akumulatori, baterijas), medikamentus, celtniecības un 
ražošanas atkritumus.
Plānotā kārtība paredz, ka lielgabarīta atkritumi uz konteineru 
jānogādā iepriekš norādītā grafika konkrētos laikos, bet ir aizliegts 
to atstāt iepriekš pie sadzīves atkritumu laukumiem.
Atgādinām, ka nolietotās elektropreces un citus bīstamos sadzīves 
atkritumus iedzīvotāji var nodot AS “BAO” bezmaksas atkritumu 
nodošanas punktā Celtnieku ielā 3A, Olainē. 

Par lielgabarīta atkritumu 
nodošanu decembrī
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Ļoti veiksmīgu pasaules skeitborda 
čempionātu Argentīnā aizvadījuši 

Latvijas skeitbordisti, dažiem iegūstot 
vairākas medaļas, bet titulētajam 
olainietim Jānim Kuzminam izcīnot 
trīs zelta medaļas un arī likumsakarīgi 
kopvērtējuma titulu.
Pasaules čempionāts četras dienas 
norisinājās tālajā Argentīnā, kur startēja 
un teicami valsts godu aizstāvēja seši 
Latvijas izlases sportisti – olainieši Jānis 
Kuzmins un Artūrs Liskovs, rīdzinieki 
Gustavs Gailītis, Anna Monika Gailīte 
un Elīza Marija Gailīte, kā arī liepājnieks 
Toms Dreiblats. 

Latvijas skeitbordisti sacentās 
hibrīdslalomā, līnijslalomā, speciālajā 
un milzu slalomā, visām disciplīnām 
atšķiroties ar konusu izvietojumu, trases 
garumu, stāvumu un ātrumu. Kopumā 
samērā nelielā Latvijas delegācija 
sacensībās dominēja un nosmēla lauvas 
tiesu no medaļu klāsta.
Hibrīdslalomā visu goda pjedestālu 
aizņēma latvieši. Par čempionu kļuva 
Olaines pārstāvis Kuzmins, kurš finālā 
pārspēja sudraba medaļas ieguvēju 
Dreiblatu no Liepājas. Savukārt trešo 
vietu ieguva rīdzinieks Gailītis. 
Arī līnijslalomā viss pjedestāls ar Latvijas 
izlases pārstāvjiem, tikai nedaudz 
mainītās pozīcijās. Zeltu vēlreiz ieguva 
Kuzmins, bet Gailītis ar Dreiblatu 
samainījās vietām, proti, Gailītis šoreiz 

iekļuva finālā un nopelnīja sudrabu, 
bet Dreiblats uzvarēja mazajā finālā un 
ieguva bronzu.  
Daudzkārtējais pasaules čempions 
Kuzmins neatstāja sāncenšiem cerības 
arī speciālajā slalomā, kur ieguva trešo 
zeltu, aiz sevis vēlreiz atstājot Gailīti un 
Dreiblatu, kuriem tās jau arī bija trešās 
medaļas. Milzu slalomā nācās iztikt 
bez uzvaras, jo vienīgi Kuzmins iekļuva 
trijniekā, nopelnot trešo vietu. 
Pēc tik sekmīgiem startiem vīriešu 
konkurencē četru disciplīnu 
kopvērtējumā Latvijas skeitbordisti 
aizņēma visu goda pjedestālu. Kuzmins 
izcīnīja pirmo vietu, Gailītis ieguva 
otro vietu, bet Dreiblats kāpa uz goda 
pjedestāla trešā pakāpiena.
Teicami sacensības aizvadīja arī abas 
māsas Gailītes, rīdziniecēm iegūstot savā 
kontā vairākas medaļas. Anna Monika 
izcīnīja zeltu līnijslalomā, bet viņas māsa 
Elīza šajā pašā disciplīnā tika pie bronzas.
Hibrīdslalomā Anna Monika tika 
pie sudraba, piekāpjoties tikai ASV 
pārstāvei Līnai Krāmerei, kurai tā bija 
jau sešpadsmitā zelta godalga pasaules 
meistarsacīkstēs. Abas skeitbordistes 
tikās finālā arī speciālajā slalomā, arī 
šoreiz pārākai esot Krāmerei, kamēr 
Anna Monika Gailīte izcīnīja vēl vienu 
sudrabu. 

Ivars Bācis,
sportistu pārstāvis 

2.–4. novembrī Olainē un Rīgā 
norisinājās svinīgie pasākumi par godu 
trīs gadus ilgā starptautiskā Latvijas un 
Kazahstānas projekta nobeigumam.
Olaines intelektuālo galda spēļu kluba 
“Loģika” vadītāja Ļubova Azimova un 
divkārtējā “Togiz Kumalak” pasaules 
čempione Lina Karimova uzrakstījušas 
grāmatu “Togiz Kumalak pamati 
uzdevumos”. Tā ir pirmā pašmācības 
grāmata “Togiz Kumalak” spēlē, kas 
izlaista ārpus Kazahstānas.

3. novembrī Kazahstānas Republikas 
vēstniecībā Rīgā notika grāmatas 
“Togiz Kumalak pamati uzdevumos” 
svinīgā prezentācija. Uz pasākumu 
atlidoja delegācija no Kazahstānas, 
kuras sastāvā bija “Togiz Kumalak” 
starptautiskās federācijas prezidents 
Alihans Baimenovs, Kazahstānas 
nacionālo sporta veidu direktors 
Bakdaulets Sabitovs un divi “Togiz 
Kumalak” pasaules čempioni. Viesu vidū 
bija arī Latvijas izglītības iestāžu, zinātņu 
akadēmijas un kultūras pārstāvji, kā arī 
citu valstu diplomāti.

No Olaines novada domes puses 
grāmatas autores apsveica Olaines 
novada domes priekšsēdētāja otrais 
vietnieks Aleksandrs Čmiļs un Olaines 
Sporta centra direktors Viesturs 
Dumpis. Draudzības un turpmākas 

auglīgas sadarbības vārdā A. Čmiļs 
pasniedza sudraba piemiņas medaļas 
delegātiem no Kazahstānas, kā arī 
Timuram Primbetovam – ārkārtējam un 
pilnvarotajam Kazahstānas Republikas 
vēstniekam Latvijas Republikā. A. Čmiļs 
atzīmēja, ka Olaines pilsēta, neskatoties 
uz savu nelielo izmēru, ļoti aktīvi un 
augstā līmenī attīsta visdažādākos 
sporta veidus bērnu un jauniešu vidū un 
intelektuālo galda spēļu klubs “Loģika” 
tam ir labs piemērs. Starptautiskās “Togiz 
Kumalak” federācijas vārdā L. Azimovai 
tika piešķirts tituls “Kazahstānas “Togiz 
Kumalak” goda darbinieks”. 

2. un 4. novembrī Olainē notika “Togiz 
Kumalak” meistarklases. Kluba “Loģika” 
audzēkņiem tās vadīja trīskārtējais 
pasaules čempions Seriks Aktaevs un 
L. Karimova. Kopumā meistarklases 
notika astoņu stundu garumā, un tajās 
piedalījās vairāk nekā 20 audzēkņu. 
Mūsu sportistiem tā bija brīnišķīga 
iespēja iegūt papildu zināšanas no 
pasaules spēcīgākajiem spēlētājiem. Tas 
ir svarīgi arī tāpēc, ka divi kluba “Loģika” 
sportisti novembra beigās brauks uz 
2022. gada pasaules čempionātu, lai tur 
aizstāvētu Latvijas godu. 

Ļubova Azimova,
Olaines intelektuālo galda spēļu kluba 
“Loģika” vadītāja

Sports

Pasaules čempionātā 
skeitbordā latviešiem medaļu 
birums, Kuzminam trīs zelti

Latvijas un Kazahstānas 
kopīgais projekts

Sveicam!

 Čempions Jānis Kuzmins, Gustavs Gailītis un Toms Dreiblats

Sveicam!
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• Atzīt SIA “Zeiferti” un AS “Olaines 
ūdens un siltums” reorganizācijas 
procesu par pabeigtu. Apstiprināt 
kapitāla daļu turētāja 2022. gada 
18. oktobra: AS “Olaines ūdens un 
siltums” akcionāru sapulces protokolu 
Nr. 5; SIA “Zeiferti” dalībnieku sapulces 
protokolu Nr. 2. Uzdot AS “Olaines ūdens 
un siltums” valdei: 
1) nodrošināt nepieciešamo dokumentu 
iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā 
sabiedrības reorganizācijas procesa 
pabeigšanai; 
2) izstrādāt vidēja termiņa darbības 
stratēģiju (kapitālsabiedrības darbības 
plānošanas dokumentu, uz kura pamata 
tiek plānota kapitālsabiedrības darbība, 
dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 
un kapitālsabiedrības budžets) uz 
pieciem gadiem un iesniegt domē 
apstiprināšanai. 
Uzdot SIA “Zeiferti” valdei nodrošināt 
nepieciešamo dokumentu iesniegšanu 
Uzņēmumu reģistrā  sabiedrības 
reorganizācijas procesa pabeigšanai. AS 
“Olaines ūdens un siltums” kapitāldaļu 
turētājam (pašvaldības izpilddirektoram) 
nodrošināt tiešās līdzdalības AS “Olaines 
ūdens un siltums” (kapitālsabiedrībā) 
pārvērtēšanu pēc SIA “Zeiferti” 
izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra 
(iesniegt domē lēmumu).

• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidusskolas 
skolēnus Ziemassvētkos (Olaines 
1. vidusskolā – 1249 skolēni un Olaines 
2. vidusskolā – 707 skolēni). Piešķirt 
11 208 eiro Ziemassvētku paciņu 
iegādei (1956 skolēni x 5,50 eiro) un 
Ziemassvētku apsveikuma kartīšu 
izgatavošanai (450 eiro) Olaines 1. un 
2. vidusskolas skolēniem. Uzdot 
iepirkumu vadītājām sadarbībā ar 
Izglītības un kultūras nodaļu veikt 
cenu aptauju par Ziemassvētku paciņu 
izmaksām un organizēt to iegādi. Uzdot 
sabiedrisko attiecību speciālistēm 
organizēt Ziemassvētku apsveikuma 
kartīšu izgatavošanu.

• Apstiprināt Olaines novada jauniešu 
projektu konkursa vērtēšanas komisijas 
2022. gada 28. septembra protokolu. 
Piešķirt finansējumu šādiem projektiem 
par kopējo summu 2162 eiro: 
1)  Milanas Bogdanovičas (Olaines 
 2. vidusskola, vadītāja Daiga Raļļa) 

projektam “Bibliotēkas nakts: Katra 
pasaka kaut ko pasaka” – 600 eiro; 

2)  Daniela Tervida (OJC “Popkorns”, 
vadītāja Ketija Černika) projektam 
“Helovīnu bailīgā pastaiga” – 469 eiro; 

3)  Anetes Bernānes un Katrīnas Petrovas 
(Olaines 1. vidusskola, vadītāja Sandra 
Erinovska) projektam ““Easy-Tie” 

magnētiskās kaklasaites” – 201 eiro;
4)  Krista Polenca un Kristiāna Rumbas 

(Olaines 1. vidusskola, vadītāja Sandra 
Erinovska) projektam “Jauniešu 
pilsoniskās līdzdalības līmeņa cēloņu 
izpēte” – 292 eiro; 

5)  Janas Piļenko un Adrianas 
Semjonovas (Olaines Sporta centrs, 
vadītājs Māris Viļkins) projektam 
“Olaines Nakts peldējums” – 600 eiro. 

Lēmumā minēto projektu īstenotājiem 
iesniegt pašvaldībā atskaites par 
realizētajiem projektiem saskaņā ar 
konkursa nolikumu.

• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL6/2022 
“Olaines novada konkursa “Jauniešu 
gada balva” nolikums”. Uzdot jaunatnes 
lietu speciālistei organizēt Olaines 
novada konkursa “Jauniešu gada balva” 
norisi. 

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 
SN13/2022 “Grozījumi Olaines novada 
domes 2017. gada 25. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN2/2017 “Par interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanu””. 
Atcelt Olaines novada domes 
2022. gada 28. septembra sēdes lēmumu 
“Par Olaines novada domes 2017. gada  
25. janvāra saistošo noteikumu Nr. 
SN2/2017 “Par interešu izglītības 
un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanu” grozījumiem” 
(13. prot., 4. p.).

• Akceptēt Ukrainas pilsētas Menas 
teritoriālās pašvaldības iniciatīvu par 
sadarbības veidošanu ar Olaines novada 
pašvaldību pieredzes un zināšanu 
apmaiņā izglītības, kultūras, mākslas 
un sporta attīstības jomās, kā arī 
sekmēt produktīvas, daudzpusīgas un 
izaugsmi rosinošas sadarbības attīstību 
starp vietējām kopienām. Pilnvarot 
Olaines novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju A. Bergu parakstīt 
sadraudzības un sadarbības līgumu. 
Noteikt projektu vadītāju un ekonomisti 
I. Mazuri par koordinatori sadarbības 
veidošanai ar Ukrainas pilsētas Menas 
teritoriālo pašvaldību.

• Apstiprināt nepieciešamo 
finansējumu Olaines novada pašvaldības 
2022. gada līdzdalības budžeta projektu 
īstenošanas konkursam piešķirto 
finanšu līdzekļu ietvaros šādu projektu 
īstenošanai, kas saņēmuši vislielāko balsu 
skaitu iedzīvotāju balsošanas rezultātā: 
1)  Ziemas kalna labiekārtošana 
 (77 balsis), izmaksas – 33 000 eiro; 
2)  Mežezera teritorijas labiekārtošana 

(122 balsis), izmaksas – 32 996,70 eiro; 

3) brīvdabas trenažieru uzstādīšana 
Olaines 2. vidusskolas stadionā 

 (89 balsis), izmaksas – 29 999,41 eiro.
Uzdot Olaines novada pašvaldības 
Attīstības nodaļai: 1) nodrošināt 
Olaines novada pašvaldības 2022. gada 
līdzdalības budžeta projektu konkursa 
nolikuma 45. punktam atbilstošās 
publikācijas; 2) īstenot lēmumā noteiktos 
projektus līdz 2023. gada 31. decembrim.

• Atbalstīt DKS “Vīksnas” projektu 
“DKS “Vīksnas” iekšsaimniecības un pie 
ugunsdzēsības  dīķa, ceļa uzturēšanai” 
par kopējo projekta summu 6824,40 eiro 
ar pašvaldības finansējumu 3412,20 eiro. 
Uzdot: 
1)  pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 

līgumu ar DKS “Vīksnas” par projekta 
“DKS “Vīksnas” iekšsaimniecības 
un pie ugunsdzēsības dīķa, ceļa 
uzturēšanai” finansēšanu; 

2)  Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
lēmumā noteikto pašvaldības 
finansējumu 3412,20 eiro ieplānot 
2023. gada pašvaldības budžetā. 

Noteikt: ja DKS “Vīksnas” līdz 2023. gada 
30. maijam pašvaldībā nav iesniegusi 
līgumā par DKS “Vīksnas” projekta 
“DKS “Vīksnas” iekšsaimniecības un pie 
ugunsdzēsības dīķa, ceļa uzturēšanai”  
finansēšanu 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā 
noteiktos dokumentus, šis lēmums 
zaudē savu spēku.

• Atbalstīt DKS “Stars” projektu 
“DKS “Stars” koplietošanas iekšējo 
pievadceļu seguma atjaunošana” par 
kopējo projekta summu 3247,51 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 1948,50 eiro.  
Uzdot: 
1)  pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 

līgumu ar DKS “Stars” par projekta 
“DKS “Stars” koplietošanas iekšējo 
pievadceļu seguma atjaunošana” 
finansēšanu; 

2)  Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
lēmumā noteikto pašvaldības 
finansējumu 1948,50 eiro ieplānot 
2023. gada pašvaldības budžetā. 

Noteikt: ja DKS “Stars” līdz 2023. gada 
30. maijam pašvaldībā nav iesniegusi 
līgumā par DKS “Stars” projekta “DKS 
“Stars” koplietošanas iekšējo pievadceļu 
seguma atjaunošana” finansēšanu 
4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos 
dokumentus, šis lēmums zaudē savu 
spēku.

• Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa 
īpašuma Stacijas  ielā 42-42, Olainē, 
atsavināšanu N. K. un: 
1)  apstiprināt dzīvokļa pārdošanas 
 cenu – 19 920 eiro; 
2)  noteikt maksāšanas termiņu – līdz 

2022. gada 26. decembrim. 
Noteikt, ka pirkuma līgums noslēdzams 
pēc pilnas pirkuma maksas saņemšanas, 
bet ne vēlāk kā lēmumā norādītajā 
termiņā. Uzdot Īpašuma un juridiskajai 
nodaļai sagatavot pirkuma līgumu par 
dzīvokļa īpašuma Stacijas ielā 42-42, 
Olainē, atsavināšanu, nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. 
Pilnvarot domes priekšsēdētāju vai 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci parakstīt 
pirkuma līgumu un nodošanas aktu 
ar N. K. Noteikt: ja līdz 2022. gada 
26. decembrim (ieskaitot) nav veikta 
samaksa un parakstīts pirkuma līgums, 
šis lēmums zaudē spēku. 

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s) “Stars” Nr. 36, Dāvos, 
kadastra apzīmējums 8080 017 0329, 
0,0629 ha platībā (kadastra numurs 
8080 017 0329) zemes nomniekam 
A. O. Apstiprināt lēmumā atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu – 
1940 eiro. Noteikt A. O. maksāšanas un 
pirkuma līguma noslēgšanas termiņu – 
līdz 2022. gada 26. decembrim. 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
sagatavot pirkuma līgumu par 
nekustamā īpašuma – zemesgabala –  
d/s “Stars” Nr. 36, Dāvos, kadastra 
apzīmējums 8080 017 0329, 0,0629 ha  
platībā (kadastra 8080 017 0329) 
atsavināšanu, zemesgabala nodošanas 
aktu un nostiprinājuma lūgumu. 
Pilnvarot domes priekšsēdētāju vai 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci parakstīt 
pirkuma līgumu un nodošanas aktu 
ar A. O. Noteikt: ja līdz 2022. gada 
26. decembrim (ieskaitot) nav veikta 
samaksa, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu 
d/s “Virši” Nr. 34/35, Viršos, kadastra 
apzīmējums 8080 002 0704, 0,1183 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 002 0704) 
zemes nomniekam – S. S. Apstiprināt 
lēmumā atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu – 5460 eiro. Noteikt 
S. S. maksāšanas un pirkuma līguma 
noslēgšanas termiņu – līdz 2022. gada 
26. decembrim. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma 
līgumu par nekustamā īpašuma – 
zemesgabala – d/s “Virši” Nr. 34/35, 
Viršos, kadastra apzīmējums 8080 
002 0704, 0,1183 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 002 0704) atsavināšanu, 
zemesgabala nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu. Pilnvarot domes 
priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja pirmo 
vietnieci parakstīt pirkuma līgumu un 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (oktobris)

Turpinājums 7. lpp.   

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, pielikumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 
"Pašvaldība" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
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• Izbeigt 2012. gada 30. augustā 
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 569 par  d/s “Vīksnas” Nr. 
1663, Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 
021 0494, 0,0600 ha platībā iznomāšanu 
N. R. ar 2022. gada 27. oktobri.

• Iznomāt SIA “Ostas celtnieks” 
nekustamā īpašuma “Samtenes” Olaines 
pagastā, Olaines novadā (kadastra 
numurs 8080 001 0437, kopplatība – 
0,9310 ha), zemes daļu 0,0600 ha platībā 
saskaņā ar nomas teritorijas skici uz 
astoņiem mēnešiem (līdz 30.06.2023.) 
Noteikt: 
1)  nomas zemes mērķi – būvprojekta 

“Maģistrālā ūdensvada un sadzīves 
kanalizācijas tīklu izbūve Bērzpilī, 
Stūnīšu ciemā, Olaines novadā” 
realizācijas vajadzībām, tehnikas 
novietošanai, kā arī būvmateriālu 
īslaicīgai uzglabāšanai; 

2)  nomas maksu no 2022. gada 
 1. novembra līdz 2023. gada 
 30. jūnijam – 176,70 eiro (1,5% no 

zemesgabala kadastrālās vērtības) 
un normatīvajos aktos noteiktais 
pievienotās vērtības nodoklis. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
līgumu ar SIA “Ostas celtnieks” par  
zemes nomu. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu Imantu ielā 11, 
Jaunolainē, kadastra numurs 8080 
008 0569, par 2022. gada 7. oktobra 
nekustamā īpašuma pirkuma līgumā 
uzrādīto pirkuma maksu – 29 000 eiro. 
Piekrist, ka SIA “Geo Topo” iegūst 
īpašumā zemi Imantu ielā 11, Jaunolainē, 
kadastra apzīmējums 8080 008 0569, 
0,1502 ha platībā ar zemes lietošanas 
mērķi – kods 0601 “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve”. 

• Noteikt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 008 0413 
8005 nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus: 
1)  kods 0801 “Komercdarbības objektu 

apbūve” – 0,0150 ha platībā; 
2)  kods 1105 “Atsevišķi nodalītas atklātas 

autostāvvietas” – 0,0258 ha platībā. 
Mainīt zemes vienības daļai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0413 8002 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
no koda 1201 “Ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām 
un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve” uz kodu 0801 
“Komercdarbības objekta apbūve” 
0,0100 ha platībā. 
Mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0413 nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus: 
1)  kods 0702 “Trīs, četru un piecu stāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve” – 
12,5292 ha platībā; 

2)  kods 0801 “Komercdarbības objekta 
apbūve” – 0,0550 ha platībā; 

3)  kods 1105 “Atsevišķi nodalītas atklātas 
autostāvvietas” – 0,0258 ha platībā; 

4)  kods 1201 “Ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām 
un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve” – 0,3300 ha 
platībā.

• Atļaut apvienot nekustamos 
īpašumus “Vīksnas Nr. 1814” (kadastra 
Nr. 8080 021 0076) un “Vīksnas Nr. 1819” 
(kadastra Nr. 8080 021 0079) viena 
nekustamā īpašuma sastāvā ar zemes 
vienības kopējo aptuveno platību 
0,1169 ha (veicot kadastrālo uzmērīšanu, 
zemes vienības kopplatība un robežas 
var tikt precizētas). Saglabāt vienotu 
adresi apvienotajai zemes vienībai un 
ēkām ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 0076 001, 8080 021 0076 002, 
8080 021 0076 003, 8080 021 0076 004, 
8080 021 0079 001, 8080 021 0079 002, 
8080 021 0079 003 – “Vīksnas 1814”, 
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., 
LV-2127. Dzēst adresi – “Vīksnas 1814”, 
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., 
LV-2127. Dzēst nosaukumus “Vīksnas 
Nr. 1814” un “Vīksnas Nr. 1819”. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi apvienotajai zemes vienībai visā 
platībā – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (NĪLM kods 0601). Piekļūšana 
apvienotajai zemes vienībai nodrošināta 
pa Olaines novada pašvaldības tiesiskā 
valdījumā esošo zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8080 021 1409. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1)  veikt lēmumā apvienotās zemes 

vienības kadastrālo uzmērīšanu; 
2)  ja kadastrālās uzmērīšanas laikā 

tiek konstatēts, ka kāda ēka šķērso 
lēmumā apvienotās zemes vienības 
robežas vai neatbilst minimālajām 
ugunsdrošības prasībām, slēgt 
servitūta līgumu ar ietekmētā 
nekustamā īpašuma īpašnieku  
par ēku apgrūtinājuma servitūtu –  
ēkas atrašanos tuvāk, nekā tas 
noteikts normatīvajos aktos; 

2.1) ēku apgrūtinājuma servitūtu 
attēlot apvienotās zemes vienības 
apgrūtinājuma plānā; 

2.2) servitūta teritoriju dibināt atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – ar līgumu, 
reģistrējot to zemesgrāmatā; 

3) iesniegt saskaņošanai Olaines novada 

nodošanas aktu ar S. S. Noteikt: ja līdz 
2022. gada 26. decembrim (ieskaitot) nav 
veikta samaksa, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu 
d/s “Ežupe” Nr. 69, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020 0323, 0,0611 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 020 0323) 
zemes nomniekam – Ņ. J. Apstiprināt 
lēmumā atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu – 3060 eiro. Noteikt 
Ņ. J. maksāšanas un pirkuma līguma 
noslēgšanas termiņu – līdz 2022. gada 
26. decembrim. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma 
līgumu par nekustamā īpašuma – 
zemesgabala – dārzkopības sabiedrībā 
“Ežupe” Nr. 69, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020 0323, 0,0611 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 020 
0323) atsavināšanu, zemesgabala 
nodošanas aktu un nostiprinājuma 
lūgumu. Pilnvarot domes priekšsēdētāju 
vai priekšsēdētāja pirmo vietnieci 
parakstīt pirkuma līgumu un nodošanas 
aktu ar Ņ. J. Noteikt: ja līdz 2022. gada 
26. decembrim (ieskaitot) nav veikta 
samaksa, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabala “Ventas” Stūnīšos, kadastra 
apzīmējums 8080 001 0396 (kopplatība – 
1,2300 ha), 473/2186 domājamās daļas 
(kadastra numurs 8080 001 0396) 
zemes nomniekam R. M. Apstiprināt 
lēmumā atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu – 10 760 eiro. Noteikt 
R. M. maksāšanas un pirkuma līguma 
noslēgšanas termiņu – līdz 2022. gada 
26. decembrim. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma 
līgumu par zemesgabala “Ventas” 
Stūnīšos, kadastra apzīmējums 8080 001 
0396 (kopplatība – 1,2300 ha), 473/2186 
domājamo daļu (kadastra numurs 8080 
001 0396) atsavināšanu, zemesgabala 
nodošanas aktu un nostiprinājuma 
lūgumu. Pilnvarot domes priekšsēdētāju 
vai priekšsēdētāja pirmo vietnieci 
parakstīt pirkuma līgumu un nodošanas 
aktu ar R. M. Noteikt: ja līdz 2022. gada 
26. decembrim (ieskaitot) nav veikta 
samaksa, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Lejas” Nr. 741, Jāņupē, 
kadastra apzīmējums 8080 022 0361, 
0,0618 ha platībā (kadastra numurs 8080 
022 0361, adrese: Upeņu iela 11, Jāņupe) 
zemes nomniekam K. S. Apstiprināt 
lēmumā atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu – 1840 eiro. Noteikt 
K. S. maksāšanas un pirkuma līguma 
noslēgšanas termiņu – līdz 2022. gada 
26. decembrim. Uzdot Īpašuma un 

juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma 
līgumu par zemesgabala d/s “Lejas” 
Nr. 741, Jāņupē, kadastra apzīmējums 
8080 022 0361, 0,0618 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 022 0361, adrese: 
Upeņu iela 11, Jāņupe) atsavināšanu, 
zemesgabala nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu. Pilnvarot domes 
priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja pirmo 
vietnieci parakstīt pirkuma līgumu un 
nodošanas aktu ar K. S. Noteikt: ja līdz 
2022. gada 26. decembrim (ieskaitot) nav 
veikta samaksa, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu 
d/s “Druva” Nr. 12, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 023 0762, 0,0639 ha  
platībā (kadastra numurs 8080 023 
0762) zemes nomniekam I. S. Apstiprināt 
lēmumā atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu – 2570 eiro. Noteikt 
I. S. maksāšanas un pirkuma līguma 
noslēgšanas termiņu – līdz 2022. gada 
26. decembrim. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma 
līgumu par nekustamā īpašuma – 
zemesgabala – d/s “Druva” Nr. 12, 
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 
023 0762, 0,0639 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 023 0762) atsavināšanu, 
zemesgabala nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu. Pilnvarot domes 
priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja pirmo 
vietnieci parakstīt pirkuma līgumu un 
nodošanas aktu ar I. S. Noteikt: ja līdz 
2022. gada 26. decembrim (ieskaitot) nav 
veikta samaksa, šis lēmums zaudē spēku.

• Atsavināt publiskā elektroniskā izsolē 
ar augšupejošu soli Olaines novada 
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 
“Birznieki 1”-18 Jaunolainē (kadastra 
numurs 8080 900 0104). Noteikt 
atsavināšanas nosacīto cenu 6200 eiro 
(sākumcena), atsavināšanas soli 200 eiro, 
atsavināšanas nodrošinājumu 620 eiro 
un apstiprināt izsoles noteikumus. 
Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam 
ievietot sludinājumu par lēmumā 
noteiktā atsavināmā nekustamā 
īpašuma atsavināšanu – Olaines novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv 
un “Facebook”, pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Olaines domes vēstis” un 
izvietot uz pašvaldības informācijas 
stenda (Zemgales iela 33, Olaine).

• Uzdot Īpašuma un juridiskajai 
nodaļai nodrošināt prasības pieteikuma 
vienkāršotajā procedūrā par naudas 
piedziņu sagatavošanu un iesniegšanu 
tiesā par zemes nomas maksas 
186,77 eiro, tajā skaitā par zemes nomu 
176,56 eiro un nokavējuma nauda 
10,21 eiro, parāda piedziņu. Noteikt, 
ka Īpašuma un juridiskā nodaļa galējo 
nomas maksas parāda aprēķinu veic uz 
2022. gada 31. oktobri.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (oktobris)

  Turpinājums no 6. lpp. 

Turpinājums 8. lpp.   
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pašvaldībā kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus; 

4)  veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā; 

5)  uzsākt ēku tiesiskuma sakārtošanu, 
izstrādājot būvniecības ieceres 
dokumentāciju.

• Atļaut apvienot nekustamos 
īpašumus “Tiltiņi Nr. 304” (kadastra 
Nr. 8080 018 0596) un “Tiltiņi Nr. 311” 
(kadastra Nr. 8080 018 0603) viena 
nekustamā īpašuma sastāvā ar zemes 
vienības kopējo aptuveno platību 
0,1228 ha (veicot kadastrālo uzmērīšanu, 
zemes vienības kopplatība un robežas 
var tikt precizētas). Saglabāt vienotu 
adresi apvienotajai zemes vienībai un 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 8080 018 
0603 001 – “Tiltiņi 311”, Stīpnieki, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127. Piešķirt adresi 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 8080 018 
0603 002 – “Tiltiņi 311”, Stīpnieki, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127. 
Dzēst nosaukumus – “Tiltiņi Nr. 304” 
un “Tiltiņi Nr. 311”. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi lēmumā 
apvienotajai zemes vienībai visā 
platībā – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. Piekļūšana lēmumā apvienotajai 
zemes vienībai nodrošināta pa Olaines 
novada pašvaldības tiesiskā valdījumā 
esošo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 018 0764. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1)  veikt lēmumā apvienotās zemes 

vienības kadastrālo uzmērīšanu; 
2)  ja kadastrālās uzmērīšanas laikā 

tiek konstatēts, ka kāda ēka šķērso 
apvienotās zemes vienības robežas, 
neatbilst apbūves noteikumiem 
vai minimālajām ugunsdrošības 
prasībām, slēgt servitūta līgumu 
ar ietekmētā nekustamā īpašuma 
īpašnieku par ēku apgrūtinājuma 
servitūtu – ēkas atrašanos tuvāk, nekā 
tas noteikts normatīvajos aktos; 

2.1) ēku apgrūtinājuma servitūtu 
attēlot apvienotās zemes vienības 
apgrūtinājuma plānā; 

2.2) servitūta teritoriju dibināt atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – ar līgumu, 
reģistrējot to zemesgrāmatā; 

3)  iesniegt saskaņošanai Olaines novada 
pašvaldībā kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus; 

4)  veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā; 5) uzsākt ēku 
tiesiskuma sakārtošanu, izstrādājot 
būvniecības ieceres dokumentāciju.

• Atdalīt no nekustamā īpašuma d/s 
“Tiltiņi” koplietošanas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8080 018 0764 
zemes daļu aptuveni 0,005 ha platībā 

(atbilstoši pielikumam – sadales shēma), 
izveidojot jaunu pastāvīgu nekustamo 
īpašumu (kadastra objektu). Atdalāmās 
zemes vienības platība precizējama 
pēc kadastrālās uzmērīšanas. Lēmumā 
noteiktajai atdalāmajai zemes vienībai 
piešķirt adresi Tiltiņi 233A, Stīpnieki, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. 
Nodrošināt lēmumā noteiktajai 
atdalāmajai zemes vienībai kadastrālo 
uzmērīšanu, aktualizāciju Valsts 
zemes dienesta kadastrā, ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz Olaines novada 
pašvaldības vārda un nekustamā 
īpašuma vērtības noteikšanu 
atsavināšanai. 
Noteikt, ka lēmumā noteiktos izpildes 
izdevumus (noteiktajai atdalāmajai 
zemes vienībai kadastrālo uzmērīšanu, 
aktualizāciju Valsts zemes dienesta 
kadastrā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 
Olaines novada pašvaldības vārda un 
nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu 
atsavināšanai) veic fiziska persona, 
ieceres ierosinātājs uz Olaines novada 
pašvaldības pilnvaras pamata. 

Noteikt, ka lēmumā atdalītā zemes 
vienības daļa pēc noteiktajai atdalāmajai 
zemes vienībai kadastrālās uzmērīšanas, 
aktualizācijas Valsts zemes dienesta 
kadastrā, ierakstīšanas zemesgrāmatā 
uz Olaines novada pašvaldības vārda 
un nekustamā īpašuma vērtības 
noteikšanas atsavināšanai tiks 
atsavināta, ievērojot Publiskas personas 
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās 
daļas 3. punktu un 37. panta pirmās 
daļas 4. punktu, pierobežniekam (“Tiltiņi 
233/234”, Stīpnieki, Olaines pag., Olaines 
nov., īpašniekam) uz atsavināšanas 
ierosinājuma pamata. 

Lēmumā atdalītā un lēmumā atsavinātā 
zemes vienības daļa ir pievienojama 
nekustamajam īpašumam “Tiltiņi 
233/234”, Stīpnieki, Olaines pag., Olaines 
nov., kadastra Nr. 8080 018 0525. Noteikt 
atbildīgo par lēmuma izpildi būvvaldes 
speciālisti teritoriālplānojuma un zemes 
ierīcības jautājumos. 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Egas” (kadastra 
Nr. 8080 008 0233)  zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 008 00233. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju. 
Detalizēta informācija pieejama 
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”. Plānotajai zemes 
vienībai Nr. 3 piekļūšana nodrošināta 
no valsts galvenā autoceļa A8 zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 459 pa esošo nobrauktuvi. 

Plānotajām zemes vienībām Nr. 1, Nr. 2, 
Nr. 4 un Nr. 5 piekļūšanu nodrošināt 
no valsts galvenā autoceļa A8 zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 459 pa esošo nobrauktuvi 
un pa plānoto zemes vienību Nr. 3, 
kas kalpos kā teritorija ceļa servitūta 
nodibināšanai. Uzdot nekustamā 
īpašuma “Egas” (kadastra Nr. 8080 
008 0233) īpašniekam īstenot zemes 
ierīcības projektu četru gadu laikā, 
projektētās zemes vienības: kadastrāli 
uzmērot; reģistrējot Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā; 
ierakstot zemesgrāmatā kā patstāvīgus 
nekustamos īpašumus. Atsavinot 
plānotās zemes vienības Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4 
un Nr. 5, dibināt ceļa servitūta teritoriju 
plānotajā zemes vienībā Nr. 3 atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – ar līgumu, 
reģistrējot to zemesgrāmatā.

• Uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma “Sāgas” 
(kadastra Nr. 8080 011 0099) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0285. Apstiprināt darba 
uzdevumu detālplānojuma izstrādei. 
Detālplānojuma izstrādi pilnībā finansē 
ierosinātājs. 
Deleģēt Olaines novada pašvaldības 
izpilddirektoru slēgt līgumu ar 
nekustamā īpašuma “Sāgas” īpašnieces 
T. T.-T. pilnvaroto pārstāvi D. B. par 
detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 
Apstiprināt par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju Olaines novada 
pašvaldības būvvaldes speciālistu 
teritoriālplānojuma un zemes ierīcības 
jautājumos. Lēmumu piecu darba dienu 
laikā pēc tā spēkā stāšanās ievieto 
sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Detālplānojumi”. 
Pēc līguma parakstīšanas par 
detālplānojuma izstrādi un finansēšanu 
detālplānojuma izstrādātājs sagatavo 
un ievieto sistēmā normatīvajos aktos 
noteikto dokumentāciju, iesniedz 
sagatavotos materiālus izvietošanai 
uz pašvaldības informācijas stenda 
Zemgales ielā 33, Olainē, un iesniedz 
sabiedrisko attiecību speciālistei 
informāciju publicēšanai pašvaldības 
tīmekļa vietnē. Lēmumu nosūtīt 
iesnieguma iesniedzējam, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai, Rīgas plānošanas reģionam.

• Pieņemt iesniegtos saistošos 
noteikumus Nr. SN12/2022 
“Grozījumi Olaines novada domes 
saistošos noteikumos Nr. SN1/2022 
“Par Olaines novada pašvaldības 
budžetu 2022. gadam””.

• Noslēgt dzīvojamo telpu (dzīvokļa) 
Kūdras ielā 6-X, Olainē, īres līgumu ar 

S. M. uz 10 gadiem. Uzdot  S. M.: 
1)  un AS “Olaines ūdens un siltums” 

viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamo 
telpu īres līgumu par dzīvokļa Kūdras 
ielā 6-X, Olainē (33,20 kv. m platībā), 
īres lietošanu, iekļaujot īres līgumā 
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 īres/
apsaimniekošanas un komunālos 
maksājumus.

• Izbeigt 2013. gada 28. oktobra 
vienistabas dzīvokļa īpašuma Zemgales 
ielā 2-X, Olainē, īres līgumu ar D. Ž. par 
dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Zemgales 
ielā 2-X, Olainē, īri ar 2022. gada 
31. oktobri (pamats – īrnieka 
iesniegums). Uzdot D. Ž. 
līdz 2022. gada 31. oktobrim: 
1)  atbrīvot dzīvojamās telpas Zemgales 

ielā 2-X, Olainē, un nodot AS “Olaines 
ūdens un siltums” dzīvokļa atslēgas; 

2)  izbeigt noslēgtos pakalpojuma 
līgumus ar pakalpojuma slēdzējiem 
(elektrība, internets, gāze u. c.). 

Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” 
iesniegt dzīvokļa atbrīvošanas aktu 
pašvaldībā līdz 2022. gada 
10. novembrim.

• Izbeigt 2017. gada 2. maijā noslēgto 
dzīvojamo telpu īres līgumu ar E. K. 
par Jelgavas ielā 12-X, Olainē, ar 
2022. gada 31. oktobri (pamats – īrnieka 
iesniegums). Noteikt E. K. pienākumu 
samaksāt AS “Olaines ūdens un siltums” 
īres un komunālos maksājumus par 
2022. gada oktobri un izbeigt noslēgtos 
pakalpojuma līgumus ar pakalpojuma 
slēdzējiem (elektrība, gāze) līdz 
2022. gada 31. oktobrim.

• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas Olaines 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
uz Olaines novada pašvaldības 
vārda dzīvokļa īpašumu Jelgavas 
ielā 12-24, Olainē. Uzdot Īpašuma un 
juridiskās nodaļas vadītājai nodrošināt 
lēmumā noteiktā dzīvokļa kadastrālās 
uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu, 
reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā un 
dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu 
Rīgas rajona tiesas Olaines pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā. 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (oktobris)

  Turpinājums no 7. lpp. 
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Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2022. gada 26. oktobra sēdes lēmumu 
(15. prot., 6. p.). Spēkā no 25.11.2022.

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
17. panta trešās daļas 16. punktu, 
46. panta piekto daļu.
 
Izdarīt Olaines novada domes 2017. gada 
25. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. SN2/2017 “Par interešu izglītības 
un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanu” (turpmāk – 
noteikumi) šādus grozījumus:

1. izteikt noteikumu izdošanas tiesisko 
pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
17. panta trešās daļas 16. punktu, 
46. panta piekto daļu”;

2. izteikt  5.2. un 5.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
“5.2. apliecinājumu no programmas 
īstenošanas vietas īpašnieka vai tiesiskā 
valdītāja par programmas īstenošanai 
paredzētās vietas nodrošinājumu, 
izņemot, ja pieteikumu iesniedz Olaines 
novada pašvaldības dibinātas iestādes;
5.3. licencējamo programmu datorrakstā 
valsts valodā (Pielikums Nr. 3);”;

3. svītrot 5.4. apakšpunktu;

4. izteikt 6.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“6.3. licencējamo programmu 

datorrakstā valsts valodā 
(Pielikums Nr. 3);”;

5. svītrot 6.4. apakšpunktu;

6. izteikt 7.5. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
“7.5. sasniedzamā rezultāta apraksta;”;

7. papildināt noteikumus ar 7.9., 7.10. un 
7.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.9. vērtēšanas kārtības;
7.10. programmas īstenošanai 
izmantotajām mācību metodēm;
7.11. programmas realizācijai 
nepieciešamajiem līdzekļiem, izmantotās 
literatūras un avotiem.”;

8. papildināt noteikumus ar 
9.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 
“9.1.1 saskaņā ar Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 72. panta piekto daļu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
pārbauda sodāmību konkrētai fiziskai 
personai, kas īsteno interešu izglītības 
programmu bērniem un jauniešiem, 
izņemot Pašvaldības dibināto izglītības 
iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;”;

9. izteikt  9.2.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“9.2.1. licences izsniegšanu uz laiku līdz 
trīs gadiem (Dziesmu un deju svētku 
kolektīviem līdz pieciem gadiem);”;

10. papildināt noteikumus ar Pielikumu 
Nr. 3 šādā redakcijā:

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” projekta 
“Galvenās valsts mikromobilitātes infrastruktūras posmā Dobele–Rīga 

izpēte” ietvaros paredz veikt asfaltēta gājēju un velosipēdu ceļa izbūvi 
ar kopējo garumu 49,62 km. Paredzētās mikromobilitātes trases izbūve 

Olaines novadā plānota 19 037 m garumā. 
Paredzētās darbības būvniecība ietvers: augu zemes noņemšanu, esošo 
inženiertīklu pārvietošanu (ja būs nepieciešams), ierakuma/uzbēruma 

izbūvi, tiltu, caurteku, divlīmeņu gājēju pāreju izbūvi, gājēju un velosipēdu 
ceļa segas konstrukcijas izbūvi, esošo nomaļu sakārtošanu, apzaļumošanas 

darbus un labiekārtojumu, satiksmes organizācijas izbūvi, kā arī 
apgaismojuma ierīkošanu. Ūdens novadīšanai no celiņiem tiks veidoti grāvji, 

veikta esošo grāvju tīrīšana, drenāžu un caurteku izbūve.
Ņemot vērā plānoto darbību iespējamo ietekmi uz vidi, tiks piemērotas 

procedūras, ko nosaka likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 
Sabiedrībai tiks dota iespēja iesaistīties projekta sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmēs un paust savu viedokli par plānoto.
Šobrīd aicinām iepazīties ar paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo 

izvērtējumu Nr. AP22SI0219 vietnē www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Publiskā apspriešana”.

Vides konsultāciju uzņēmums SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment” pēc SIA “Lielkūdra” pasūtījuma veic ietekmes uz vidi 

novērtējumu paredzētajai darbībai – meliorācijas sistēmas izbūvei un kūdras 
ieguvei – kūdras atradnē “Ēbeļmuižas purvs” Ziemeļu iecirknī, kā arī pēc  

SIA “Kūdras taka” pasūtījuma veic ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai 
kūdras ieguvei kūdras atradnē “Ēbeļmuižas purvs” Dienvidu iecirknī.

Paredzēto darbību laikā Olaines novada Olaines pagastā plānots veikt kūdras 
ieguvi 126,15 ha platībā Ziemeļu iecirknī un 49,4 ha platībā Dienvidu iecirknī. 

Kūdras transportēšana paredzēta uz pārstrādes rūpnīcu Rīgas ielā 30, 
Baložos, Ķekavas novadā. Kūdras ieguve Ziemeļu iecirknī pašreiz plānota līdz 
derīgo izrakteņu ieguves licences darbības beigām, tas ir, līdz 2039. gadam. 
Kūdras ieguvei Dienvidu iecirknī vēl nav izsniegta derīgo izrakteņu ieguves 

licence. Sagatavojot ietekmes uz vidi novērtējumu, tiek pieņemts, ka 
kādā laika periodā kūdras ieguve notiks abos iecirkņos vienlaicīgi. Plašāka 
informācija par paredzētajām darbībām pieejama SIA “Estonian, Latvian & 

Lithuanian Environment” tīmekļvietnē www.environment.lv.

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto darbību, SIA “Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment” lūdz Olaines novada iedzīvotājus līdz 
2022. gada 15. decembrim piedalīties aptaujā. Tā ir anonīma un aizņems 

aptuveni piecas minūtes laika. Aptauju var aizpildīt www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Publiskā apspriešana”.

Pašvaldības informācija

Saistošie noteikumi Nr. SN13/2022 
“Grozījumi Olaines novada domes 2017. gada 25. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. SN2/2017 “Par interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu””

Pielikums Nr. 3
Olaines novada domes 2017. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN2/2017

Programmas nosaukums
Programmas mērķis
Programmas uzdevumi
Programmas mērķauditorija
Programmas īstenošanas ilgums (akadēmiskajās stundās)
Programmas sasniedzamie rezultāti
Programmas apraksts
Vērtēšanas kārtība
Programmas īstenošanai izmantotās metodes 
Programmas realizācijai nepieciešamie līdzekļi 
Izmantotā literatūra un avoti

Programmas īstenošanas plāns
Laiks
(mēnesis) Nodarbību skaits Nodarbības 

tēma Uzdevumi Īss apraksts Sasniedzamais 
rezultāts

A
B
C

Kopā: =A+B+C

Vai pēc programmas īstenošanas tiks izsniegta apliecība?
Jā * Nē Atzīmēt atbilstošo

*  dokumenta (apliecības) paraugs

Par projekta “Galvenās valsts 
mikromobilitātes infrastruktūras 
posmā Dobele–Rīga izpēte” ieceri

Iedzīvotāju aptauja par kūdras 
ieguvi Olaines novadā

Saņem “Olaines 
domes vēstis” pa pastu
Ja vēlaties saņemt "Olaines domes vēstis" savā pastkastītē, 

tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai. 
Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv.

Izdevuma numuri elektroniskā formātā atrodami www.olaine.lv. 
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Pasākumi un sabiedrība

Pasākumi Olaines novadā decembrī Dievkalpojumi
Olaines novada 
baznīcās 

Olaines Bezvainīgās Jaunavas 
Romas katoļu draudze
24.–26. decembrī Olainē un Pēterniekos

Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšana, 
obligātās svinības
24. decembrī, sestdien
Olainē:
plkst. 20.00 svinību vigilijas Svētā Mise.
25. decembrī, svētdien
Olainē:
plkst. 9.00 svinību Svētā Mise (poliski);
plkst. 11.00 svinību Svētā Mise (latviski);
Pēterniekos:
plkst. 15.00 svinību Svētā Mise.

Sv. Stefans, pirmmoceklis
26. decembrī, pirmdien
Olainē:
plkst. 9.00 Svētā Mise (poliski);
plkst. 11.00 Svētā Mise (latviski).

Olaines Sv. Elizabetes evanģēliski 
luteriskā draudze
Dievkalpojumi 24.–25. decembrī  
Jaunolainē:

24. decembrī, sestdien,
plkst. 16.00;
25. decembrī, svētdien,
plkst. 14.00.

Olaines Kultūras centrs

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Piezīmes

03.12. 17.00 Deju kolektīvu sadraudzības koncerts 
“Ziemas sadancis”

Jaunolaines 
Kultūras nams Ieeja brīva

04.12. 15.00 Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts 
“Brīnumu sirds”

Olaines Kultūras 
nams

Bezmaksas ieejas kartes var saņemt Olaines 
Kultūras centra administrācijā darbdienās 
plkst. 9.00–20.00 vai rezervējot pa tālruni 
29143922 darbdienās plkst. 9.00–17.00

10.12. 16.00 Koncerts “Dziedi, ģitāras stīga!” Olaines Kultūras 
nams Ieeja brīva

14.12. 18.00

Latvijas Nacionālā teātra aktiera Jura 
Hirša muzikālā programma “Veltījums” un 
Olaines, Jaunolaines un Gaismu bibliotēku 
aktīvāko lasītāju sumināšana

Jaunolaines 
Kultūras nams Ieeja brīva

15.12. 19.00

Ziemassvētku koncerts. Piedalās jauktais 
koris “Dziesma”, sieviešu vokālais 
ansamblis “Undīne” un bērnu vokālais 
ansamblis “Olaines cālīši”

Olaines Kultūras 
nams

Bezmaksas ieejas kartes var saņemt Olaines 
Kultūras centra administrācijā no 5. decembra 
darbdienās plkst. 9.00–20.00 vai rezervējot pa 
tālruni 29143922 darbdienās plkst. 9.00–17.00

17.12. 15.00
“Ziemassvētki Čučumuižā”. Jaunolaines 
Kultūras nama bērnu kolektīvu koncerts 
kopā ar rūķiem no Čučumuižas

Jaunolaines 
Kultūras nams

Bezmaksas ieejas kartes var saņemt Jaunolaines 
Kultūras namā no 5. decembra darbdienās 
plkst. 9.00–20.00 vai rezervējot pa tālruni 
29257870 darbdienās plkst. 9.00–17.00

18.12. 18.30 Vokālās grupas “Framest” 
Ziemassvētku koncerts

Jaunolaines 
Kultūras nams

Biļešu cenas: 5, 7, 10 eiro. Biļetes 
iepriekšpārdošanā no 7. decembra. 
Tālrunis informācijai 29257870

23.12. 18.00 Ziemassvētku koncerts ar Jāņa Stībeļa 
akustisko koncertprogrammu

Olaines Kultūras 
nams

Bezmaksas ieejas kartes var saņemt Olaines 
Kultūras centra administrācijā no 12. decembra 
darbdienās plkst. 9.00–20.00 vai rezervējot pa 
tālruni 29143922 darbdienās plkst. 9.00–17.00

26.12. 17.00 Muzikālā Ziemassvētku pasaka visai 
ģimenei “Sniegbaltītes skola”

Jaunolaines 
Kultūras nams

Biļešu cenas: 5 un 7 eiro pieaugušajiem, 
2 un 3 eiro bērniem. Biļetes iepriekšpārdošanā no 
14. decembra. Tālrunis informācijai 29257870

27.12. 18.00 Ziemassvētku izrāde bērniem
“Kas ir Ziemassvētku dāvanu maisā?”

Olaines Kultūras 
nams

Biļešu cenas: 2 eiro, ar dāvaniņu – 7 eiro. 
Biļetes iepriekšpārdošanā no 15. decembra. 
Tālrunis informācijai 29143922

29.12. 18.00
Grāmatu un bibliotēkas draugu tikšanās
“Pūkaina ziema un nokrišņi laimes un 
mīlestības formā!”

Olaines 
bibliotēka Ieeja brīva

31.12. 22.00 Jaungada balle ar grupu “Ballīšu kvartāls” Olaines Kultūras 
nams

Galdiņu rezervācija no 19. decembra. Ieejas 
biļetes cena līdz 29. decembrim – 10 eiro, 30. un 
31. decembrī – 15 eiro. Tālrunis informācijai 
29143922

Olaines Sporta centrs

Datums Pasākums Vieta

03.12. Olaines novada turnīrs zolītē Olaines Sporta nams

No 06.12. Olaines Sporta centra kauss hokejā Olaines slidotava

10.12. Sporta un veselības diena Jaunolaines Sporta nams

10.12. Olaines Sporta centra balvas izcīņa galda tenisā, 4. posms Olaines Sporta nams

11.12. NVO sporta spēles Jaunolaines Sporta nams

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)
Datums Laiks Pasākums Vieta Piezīmes

14.11.–22.12. Muzejpedagoģijas programma 
“Spēka zīmēm sekojot…”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
vai izbraukumā

Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 20172030

01.–15.12. Muzejpedagoģijas programma 
“Ceļojums laikā. 1919”

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršruts (Jelgavas iela 5)

Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 20172030

01.–22.12.
 
 Muzejpedagoģijas programma 

“Ķīmija ir interesanta” Olaines Vēstures un mākslas muzejs Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 20172030

01.–22.12. Muzejpedagoģijas programma “Kas ir 
muzejs. Muzeja priekšmeta stāsts” Olaines Vēstures un mākslas muzejs Iepriekšēja pieteikšanās pa 

tālr. 20172030

05.12.–05.01. Krājumu mākslas priekšmetu izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena, 
palodzes un skatlogi

10.12. 12.00 Radošā sestdiena – 3D un 4D 
apsveikuma kartīšu izgatavošana Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Iepriekšēja pieteikšanās 
līdz 9. decembrim pa tālr. 
20172030

#teirdarbs
Darbs Olaines novadā

Ieskaties vakancēs
www.olaine.lv
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Pasākumi un sabiedrība

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

Zīmējumu konkurss 
mākslas skolām
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas Banka izsaka pateicību par izrādīto 

interesi un atsaucību zīmējumu konkursā mākslas skolām “Mūsu pasaule, mūsu 
nākotne”. Šajā konkursā kopumā tika iesūtīti vairāk nekā 900 mākslas darbi, kuru 
autori ir bērni un jaunieši no visas Latvijas.
11 Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi ir žūrijas atlasīto 369 
interesantāko darbu vidū un ir iekļauti vienotajā vides objektā “Mūsu saule”, tas ir 
apskatāms Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas Bankas simtgadei veltītajā 
izstādē “Vērtību zīmes”. Izstāde aplūkojama līdz 2023. gada 15. janvārim.
Kopā ar audzēkņiem bijām uz šo izstādi. Mūsu audzēkņu zīmējumi ir iekļauti vides 
objektā un nokrāsoti zelta krāsā. Pēc izstādes zelta plāksnes tiks atdotas konkursa 
laureātiem. 
Paldies skolotājām Z. Remertei, A. Strodei-Ērglei, K. Boļšedvorovai un I. Orbidānei par 
audzēkņu sagatavošanu konkursam! 

Olaines Mūzikas un mākslas skola

Sadarbība

Bauskas vecpilsēta ir tūristu skatienus 
piesaistoša senatnes miniatūra. 

Jau izsenis vecpilsētas namiņu fasādes 
vietējās rokdarbnieces ir rotājušas 
ar krāšņām sieta režģī iestrādātām  
rozēm. Vasaru saule un rudeņu lieti ir 
krietni pabalinājuši ziedu galvas, un 
baušķinieces ir nolēmušas atjaunot 
vecpilsētas rotu. 

Laura Matilde Ikerte, Bauskas 
dāmu aktīviste, uzaicināja Latvijas 
rokdarbnieces piedalīties rožu 
atjaunošanā. Pieaugušo izglītības centra 
gleznošanas studijas meitenes atsaucās 
uz Lauras aicinājumu. Viņa atveda sietu 
un ierādīja izpildes tehniku. Meklējām 
sarkanu toņu sintētiku un griezām 
strēmelēs rožu pinumam. No Olaines 
sūtīsim Bauskai divas rozes, kuras 
jāpabeidz līdz Ziemassvētkiem. Tā būs 
Olaines dāvana Bauskai Ziemassvētkos. 
Cik jauka iniciatīva! Kopā mēs Latvijā 
varam darīt skaistas un lielas lietas! 

Rudīte Babra,
Olaines novada pašvaldības 
Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Citi pasākumi
Datums Laiks Pasākums Norises vieta / piezīmes
26.11.–12.12. Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 

darbu izstāde “Gadalaiki” Jaunolaines Kultūras nams

06.–09.12. 11.00–16.00 Interešu grupas “Piesaulīte” darbu izstāde Zemgales iela 31, Olaine, 3. stāvs

11.12. 17.00–20.00 Dzīvnieku aizsardzības biedrības 
“Laimīgās astes” labdarības svētdiena Olaines Kultūras nama mazā zāle

12.12., 13.12. 18.00–19.00 Puzuru darināšanas meistarklase, 
vada Kristīna Boļšedvorova Pieaugušo izglītības centrs

14.12. 12.30–18.00 Senioru biedrības “Liepas” 
keramikas izstādes atklāšana

Amatniecības un mākslas centrs (biedrības telpas) 
Zemgales ielā 31, Olainē, ieeja no pagalma 

15.12. 18.00–19.30 Mauču filcēšanas meistarklase, 
vada Santa Lubāne Pieaugušo izglītības centrs

15.–16.12. 12.00–18.00 Senioru biedrības “Liepas” keramikas izstāde Amatniecības un mākslas centrs (biedrības telpas) 
Zemgales ielā 31, Olainē, ieeja no pagalma

17.12. 11.00–15.00 Jaunolaines tirdziņš Ziemassvētkos Laukums pie Jaunolaines Kultūras nama. Organizē 
biedrība “Jaunolaines attīstībai”

18.12. 16.00
Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu solistu un ansambļu koncerts 
“Ziemassvētku gaidās”

Olaines Sv. Elizabetes ev. lut. baznīca Jaunolainē. 
Ieeja bez maksas / ziedojumi

20.12. 18.30 Ziemas saulgriežu svinēšana 
ar kapelu “Bričkas”

Pie Mežezera Jaunolainē. Organizē biedrība 
“Jaunolaines attīstībai”

Otrdienās un 
ceturtdienās No 18.30 Angļu valodas kursi (ar minimālām 

priekšzināšanām). Pasniedzēja Emilija Loseva Pieaugušo izglītības centrs

Divas reizes 
mēnesī 
(sestdienās)

10.00–12.00 Pērļošana, rotu darināšana
Ligitas Jegorovas vadībā Pieaugušo izglītības centrs

Julia Katlarova

Dāvis Auzāns

Arina Samitina 

Anastasija Rjabova 

Alisa Abramoviča
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Konkursu organizē Olaines novada pašvaldība

2023. gadā tiks 
izstrādāta 

jauna attīstības stratēģija, lai 
piesaistītu LEADER finansējumu 
nākamajiem pieciem gadiem 
Mārupes un Olaines novadā. Lai 
noteiktu stratēģijas attīstības 
virzienus, biedrība “Pierīgas 
partnerība” organizēja vietējā 
teritorijā fokusa grupas, sarunas 
un pasākumus, kuros piedalījās 
Mārupes un Olaines novada 
aktīvie iedzīvotāji, ģimenes, 
jaunieši, seniori un citi.  

Stratēģijas īstenošanas mērķis 
ir tādu projektu īstenošana, 
kas veicina vietējo iedzīvotāju 
iesaisti teritorijas attīstībā, 
pašnodarbinātību, popularizē 
lokālo patriotismu un veicina 
vietas atpazīstamību. Stratēģijas 
attīstības virzieni – veicināt 
viedo uzņēmējdarbību un 
pilsonisko līdzdalību.
Vietējās ekonomikas 
stiprināšanai vajadzīgs atbalsts 

sociālajai uzņēmējdarbībai, 
nepieciešams veicināt 
kopstrādes telpu izveidi 
un attīstību, kā arī sekmēt 
ilgtspējīgu uzņēmumu attīstību, 
tūrisma, aktīvās atpūtas 
attīstību un vietējo produktu 
ražošanu (mājražošanu, 
amatniecību), tostarp attīstīt 
tirdzniecību vietu izveidi. 
Lai veicinātu pilsonisko 
līdzdalību, tiks atbalstītas 
kopienu spēcinošas un vietas 
attīstību sekmējošas iniciatīvas. 
Veidojot jaunas kultūrtelpas, 
iedzīvotāju pulcēšanās 
vietas apkaimēs, sakārtojot 
degradētās teritorijas, sekmēt 
apkārtējā vidē esošo resursu 
izmantošanu teritorijas 
atpazīstamībā, dažādojot 
sabiedriskās aktivitātes, 
piemēram, atbalstot kopienu 
svētkus, sekmējot mūžizglītību 
un interešu izglītību, sociālo 
pakalpojumu pieejamību. 
Tiks sniegts atbalsts arī 

jauniešu iniciatīvām, veicinot 
nepieciešamo prasmju 
apgūšanu un iesaistīšanos 
uzņēmējdarbībā. 

Virzīties un kļūt par ģimenēm 
vēl draudzīgāku teritoriju, jo 
dalībnieku viedokļi par Olaines 
novada ģimenes politikas 
jautājumiem projektā “Par 
aktīvām ģimenēm” bija dažādi, 
piemēram, nepieciešams 
vairāk organizētu pasākumu 
jauniešiem un ģimenēm, 
pasākumi, kas orientēti uz 
ģimeņu labklājības celšanu, 
vairāk organizētu pārgājienu 
un skriešanas sacensību, 3+ 
aktivitātes, izglītojoši semināri 
ģimenēm, nepieciešams vairāk 
sporta pasākumu ģimenēm. 
Ļoti daudzi dalībnieki atzina 
arī to, ka novadā viss ir ļoti 
labi, jo daudz kas jau tiek 
darīts. Saņemtie ierosinājumi 
ir iesniegti arī Olaines novada 
pašvaldībai.

2023. gadā biedrība “Pierīgas 
partnerība” turpinās apkopot 
iedzīvotāju vajadzības, 
organizējot dažādus 
pasākumus, iedzīvotāju 
forumus un aptaujas, lai 
kopīgiem spēkiem attīstītu 
vietu, kurā dzīvojam, strādājam, 
esam. 

Biedrība “Pierīgas partnerība” 
ir vietējā rīcības grupa, 
kas darbojas Mārupes un 
Olaines novada teritorijā. 
Apvienojam pašvaldības, 
nevalstisko organizāciju un 
uzņēmējdarbības pārstāvjus, 
lai kopīgiem spēkiem 
veicinātu teritorijas attīstību 
un uzlabotu iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti. Vairāk – 
www.pierigaspartberiba.lv. 

Zane Dresmane,
biedrības “Pierīgas partnerība”
projektu vadītāja

Sirsnīgi sveicam novembrī
dzimušos novada jubilārus! 

No vasaras mācies mūžu dzīvot – 
Mācies krāsas un siltumu krāt.
Katram dzīvotam mirklim,
pieliekot mīļumu klāt. 
/Ā. Elksne/

2022. gada oktobrī laulību 
noslēguši 4 pāri. Dimanta kāzu 
jubileja bija 1 ģimenei, bet zelta 
kāzu jubileja – 2 ģimenēm.

Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā tavā un manā
Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās.

2022. gada oktobrī piedzimuši 
4 puisīši un 9 meitenītes.

Gaiši, gaiši uguns deg,
Jūsu mājas lodziņā.
Tur laimīte dzīvi raksta,
Mazajam bērniņam.

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

Ondzulis Pēteris – 09.07.1945.
Dragans Genadijs – 23.02.1965.
Djubovs Jevgeņijs – 15.11.1978.
Lediņa Ausma – 12.01.1939.
Lisenkova Valentina – 24.11.1942.
Farhadovs Šarafetdins  –  
01.07.1947.
Gviļova Jeļena – 27.01.1952.
Kusiņš Dainis – 04.04.1953.
Kovaļova Nataļja – 21.08.1980.
Vinogradova Valentīna – 
12.02.1942.
Jegorovs Aleksejs – 12.03.1946.
Auziņš Tuvijs – 26.08.1963.
Zandars Raimonds – 26.03.1964.
Gribuste Iveta – 01.05.1963.
Bakša Andrejs – 08.03.1973.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Dati: 23.11.2022.

Aktuāli

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas. 
Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". Foto: Andris Mačāns, Intars Šupiņš, Olaines 1. un 2. vidusskola, biedrība “Pierīgas partnerība”, Olaines Mūzikas 
un mākslas skola, intelektuālo galda spēļu kluba “Loģika”, SEB bankas un pašvaldības foto arhīvs. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi 
pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

Olaines novada 
konkurss

Pasākuma vadītājs iluzionists Toms Felkers

Aicinām ikvienu atbalstīt 
Olaines novada jauniešus!

JAU
NIEŠU

GADA
BALVA

NOSLĒGUMA PASĀKUMS 
OLAINES KULTŪRAS NAMĀ

8. PLKST. 18.00 DECEMBRĪ

Atgādinām, ka iedzīvotāji var pieteikties valsts 
atbalstam apkures izmaksu kompensācijai portālā 

www.epakalpojumi.lv! Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas 
pieteikumu aizpildīt elektroniski, var pieteikties rindā uz 

klātienes konsultāciju un dokumentu iesniegšanu Olaines 
Sociālajā dienestā, zvanot pa tālruni 67146041. 

Līdz šim Olaines Sociālajā dienestā saņemti 1578 
iesniegumi atbalstam apkurei un izmaksāti 75 286 eiro.

Iedzīvotāji var pieteikties valsts 
atbalstam apkures izmaksu 

kompensācijai portālā  
www.epakalpojumi.lv

Biedrība “Pierīgas partnerība” uzsāk 
attīstības stratēģijas izstrādi


	_Hlk113456344
	_Hlk113522612
	_GoBack

