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104. dzimšanas dienā!

Olaines novadā atklāts jauns 
objekts – betona skeitparks 

11. novembris 
18.00 lāpu gājiens no Olaines Kultūras centra līdz Pirmā pasaules 
kara vēstures izziņas maršrutam. Pulcēšanās pie Olaines Kultūras 
centra no plkst. 17.30. Gājiena dalībniekus aicinām ņemt līdzi savas 
lāpas vai sveces
18.20–19.00 piemiņas brīdis Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršrutā. Piedalās Olaines jauktais koris “Dziesma” un Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris

13. oktobrī ar lentes 
griešanu un 

paraugdemonstrējumiem tika 
atklāts jaunais Olaines betona 
skeitparks Zeiferta ielā 10A, 
blakus Olaines velotrasei. 
Abi objekti veido kompleksu, 
kur ikviens var braukt ar 
velosipēdiem (pārsvarā BMX), 
skrejriteņiem, skrituļslidām, 
skrituļdēļiem. Šis jaunais betona 
skeitparks ir projektēts tā,  lai 
to varētu izmantot ikviens 
interesents – gan bērni un 
jaunieši, gan pieaugušie, kuri 
vēlas attīstīt savas braukšanas 
prasmes un koordināciju, gan 
pieredzējuši sporta profesionāļi.
Olaines Sporta centra 
direktors Viesturs Dumpis 
stāstīja: “Pirms skeitparka 
izbūves sociālajos medijos 
iedzīvotājiem bija iespēja balsot 
par sev tīkamāko un vēlamāko 
skeitparka veidu. Lielākā daļa 
cilvēku nobalsoja par betona 
skeitparka izbūvi. Galvenie 
noteikumi skeitparka izbūvei 
bija – drošs, bērniem pieejams 
un bez pārspīlēti augstām 
rampām. Vēlāk tika izsludināts 

konkurss projektēšanai un 
būvniecībai, kurā uzvarēja 
pieredzējis uzņēmums – SIA 
“City Playgrounds”. Pēc neilga 
laika tika izstrādāts projekts un 
sākta Olaines betona skeitparka 
izbūve Zeiferta ielā 10A. Līgums 
ar būvniecības firmu tika 
noslēgts 2021. gada 23. jūlijā, 
bet šī gada septembra beigās 
jaunais skeitparks tika nodots 
ekspluatācijā.”
Ievērojot drošības noteikumus 
un sekojot līdzi savam veselības 
stāvoklim, aicinām visus sportot 
gribētājus un attiecīgo sporta 

veidu entuziastus iemēģināt 
jauno betona skeitparku un 
sportot tajā! Aicinām vecākus 
pārrunāt ar bērniem ķiveres 
lietošanas nepieciešamību!
________________________

Olaines novada iedzīvotāji 
atceras, ka savulaik Olaines 
pilsētā bija skeitparks Kūdras 
ielā, bet tas 2021. gadā tika 
nojaukts nolietojuma un 
drošības apsvērumu dēļ. Šī 
vecā skeitparka vietā izveidota 
paplašināta autostāvvieta 
slidotavas apmeklētājiem. 

Informācija:
www.olainesmuzejs.lv

Deklarēšanās savā novadā 
ir ļoti būtisks iedzīvotāju 

ieguldījums sava novada 
nākotnē, jo novada attīstības 
iespējas ir tieši saistītas ar tajā 
deklarēto iedzīvotāju skaitu. 
75% no novadā deklarēto 
iedzīvotāju samaksātā 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ienāk pašvaldības budžetā. 
Tātad – jo vairāk iedzīvotāju ir 
deklarējuši dzīvesvietu Olaines 
novadā, jo lielākas iespējas 

Olaines novada pašvaldībai 
ir attīstīt infrastruktūru, 
labiekārtot vidi, nodrošināt 
vēl plašākas sociālā atbalsta 
iespējas, izmantot līdzekļus 
citu sabiedrības vajadzību 
apmierināšanai u. tml.
Deklarēto iedzīvotāju skaits 
ietekmē:
• pašvaldības lēmumus 

dažādu ar infrastruktūru 
saistītu jautājumu risināšanā, 
tai skaitā par ceļu izbūvi 

vai remontu, laukumu 
izveidošanu u. tml.;

• iespēju piedalīties 
un saņemt Eiropas 
Savienības līdzfinansējumu 
dažādu projektu 
īstenošanai, piemēram, 
ūdenssaimniecības attīstībai 
konkrētajā ciemā.

Ar materiālu par pašvaldības 
atbalstu Olaines novadā 
deklarētajiem iedzīvotājiem var 
iepazīties www.olaine.lv. 

12. novembris 
Pirmā pasaules kara vēstures 
izziņas maršrutā 
12.00–15.00 Zemessardzes 
17. kaujas atbalsta bataljona 
militārā ekipējuma un ieroču 
demonstrācija 
12.00–15.00 
karavīru tējas degustācija
12.00–14.00 Neatkarības kara 
laika ieroču un bruņojuma 
demonstrācija
12.00–14.00 radošā darbnīcas 
“Frontes mākslas darbnīca”
12.00–14.00 sportiskas 
aktivitātes kopā ar Olaines 
Sporta centru 
13.30 uzstājas grupa “Sintēze”
14.30–15.00 
kauju rekonstrukcija

Uzzini, kāpēc ir tik svarīgi deklarēt 
dzīvesvietu savā novadā!
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2022. gada pavasarī pieci 
Pierīgas novadi 

sadarbībā ar “SEB banku” organizēja 
pirmo sociālās uzņēmējdarbības grantu 
programmas “Augšup” konkursu. 
Konkursa rezultātā Olaines novada 
pašvaldības grantu 7827,91 eiro apmērā 
saņēma SIA “Atbalsta centrs “Citāds Es”” 
interaktīvā un sensorā inventāra iegādei. 
Ar šī finansējuma palīdzību sociālais 
uzņēmums “Atbalsta centrs “Citāds Es”” 
no 2022. gada oktobra spēj piedāvāt 
aizraujošāku pakalpojumu programmu 
gan ģimenēm ar bērniem, kuriem ir 
īpašas vajadzības, gan ikvienai Olaines 
un citu apkārtējo novadu ģimenei. 
Radīta lieliska iespēja ģimenēm aktīvi, 
radoši un izzinoši darboties kopā. 
Pateicoties saņemtajam grantam, tika 
iegādātas:
• griestu interaktīvā projekcija (ar 

“maģisko” paklāju), kas piemērota 
jebkura vecuma un spēju lietotājiem. 
Projicētie attēli reaģē un mainās 
no lietotāju kustībām, pārvēršot 
cilvēku no novērotāja par aktīvu 
dalībnieku. Paredzēta, lai attīstītu 
lietotāju kustību koordināciju, reakciju, 
loģisko domāšanu un komandas un 
individuālo darbu. Ir pieejamas vairāk 
nekā 50 dažādas tēmas un spēles;

• spīdošās gaismas šķiedras, 
kas nodrošina vizuālu un taustes 
stimulāciju, piesaista uzmanību. 
Lieliski piemērotas arī cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem;

• skārienlampa “Zibens” ir piemērota 
gaismas terapijai, interesei un 
iekļaušanai. Kad pieskaras, tad stari 
seko pirkstiem.

Sociālās uzņēmējdarbības grantu 
programmas “Augšup” ietvaros 
iegādātais inventārs ir pieejams šādos 
uzņēmuma pakalpojumos:
• citādā atpūta: īslaicīgas bērnu/jauniešu 

uzraudzīšanas pakalpojums. Bez 
vecuma un vajadzību ierobežojuma. 
Izdomas bagāta un sertificēta aukle 

iesaistīs bērnu/jaunieti radošās 
aktivitātēs. Vecāki šajā laikā dodas 
savās gaitās;

• ģimenes/-ņu kopābūšana: savas 
ģimenes lokā vai kopā ar citu ģimeni 
pavadīt laiku mājīgā un harmoniskā 
vidē ārpus mājas;

• svētku svinēšana: dzimšanas dienas, 
vārda dienas vai citi svētki, kurus 
vēlaties pavadīt aizraujoši, spēlējot 
spēles.

Pieteikties pakalpojumiem var, aizpildot 
e-pieteikumu vai zvanot pa tālruni 
26184292. Cenrādis, pieejamie laiki un 
e-pieteikums ir atrodami SIA “Atbalsta 
centrs “Citāds Es”” tīmekļvietnē 
acce.mozello.lv/jaunumi/.

Pateicamies SIA “Atbalsta centrs 
“Citāds Es”” par to, ka uzņēmums ir 
celmlauzis sociālās uzņēmējdarbības 
jomā Olaines novadā, un par 
uzdrīkstēšanos, piedaloties pirmajā 
sociālās uzņēmējdarbības grantu 
programmā “Augšup”, rādot piemēru un 
iedvesmojot citus novadniekus! 

Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs

Konkursi, atzinības

Daudzviet pasaulē un Eiropā arvien 
vairāk tiek meklēti risinājumi, 

kā uzlabot iespējas iedzīvotājiem 
nepastarpināti iesaistīties vietējās 
pašvaldības darbā. Viens no iesaistes 
veidiem ir sabiedrības līdzdalības 
budžets – demokrātisks process, 
kas sniedz iespēju iedzīvotājiem 
noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no 
pašvaldības vai valsts budžeta. Tāpēc, 
lai aktīvāk iesaistītu sabiedrību lēmumu 
pieņemšanā arī Olaines novada 
teritorijas attīstības jautājumos, jau otro 
gadu iedzīvotājiem līdzdalības budžeta 
projektu konkursa ietvaros bija iespēja 
ierosināt veicamos darbus un balsot par 
labākajām izvirzītajām iniciatīvām. 
Jau vēstīts, ka šā gada jūlijā noslēdzās 
projektu pieteikumu iesniegšana 
līdzdalības budžeta projektu konkursam 
un kopumā tika iesniegtas astoņas 
ieceres. Kad tās rūpīgi izvērtēja konkursa 
komisija, atbildīgās pašvaldības 
institūcijas un nozaru eksperti, 
balsojumam tika virzītas četras no tām – 
“Nojumes (ar interaktīviem elementiem) 
izbūve Mežaparkā”, “Ziemas kalna 

labiekārtošana”, “Mežezera teritorijas 
labiekārtošana”, “Brīvdabas trenažieru 
uzstādīšana Olaines 2. vidusskolas 
stadionā” –, par kurām mēneša garumā 
iedzīvotāji varēja balsot Olaines novada 
pašvaldības mobilajā lietotnē “Olaines 
novads”. Kopumā par projektiem tika 
saņemtas 335 balsis.
Kopējais 2022. gada līdzdalības budžeta 
projektu konkursa finanšu līdzekļu 
apjoms ir 100 000 eiro, viena projekta 
īstenošanai maksimālais piešķirto 
finanšu apmērs ir 33 tūkstoši eiro. 
26. oktobra domes sēdē tika 
apstiprināti balsojuma rezultāti, kā arī 
nepieciešamais finansējums projektu 
īstenošanai, kas saņēmuši vislielāko balsu 
skaitu iedzīvotāju balsošanas rezultātā. 
Balsošanai izvirzītais projekts “Nojumes 
(ar interaktīviem elementiem) izbūve 
Mežaparkā” šoreiz neieguva pietiekamu 
balsu skaitu.
Paldies iedzīvotājiem par atsaucību, 
gan iesniedzot projektus, gan balsojot! 
Atbilstoši konkursa nolikumam projektus 
paredzēts realizēt gada laikā no 
apstiprināšanas brīža. 

Ziemas kalna labiekārtošana
Projekta mērķis ir nodrošināt gan 
vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem 
kvalitatīvu un drošu vidi Ziemas 
kalnā, uzstādot drošības nožogojumu, 
izlīdzinot kalna segumu un papildus 
izvietojot solus atelpas brīžiem.
Izmaksas: 33 000 eiro
Vieta: Ziemas kalns, Olaines pilsēta
Iesniedzēja: biedrība “Citāds Es”
Balsu skaits: 77 balsis

Apstiprināti 2022. gada līdzdalības 
budžeta konkursa balsojuma rezultāti 

un nepieciešamais finansējums 
projektu īstenošanai 

Grantu programmas “Augšup” 
uzvarētājs “Atbalsta centrs 

“Citāds Es”” paplašina pakalpojumu 
klāstu ģimenēm ar bērniem

Pašvaldības mobilā lietotne

“Olaines novads”
Mobilo lietotni bez maksas var lejupielādēt 
“App Store” (“iOS” ierīcēm) un “Google Play” 
(“Android” ierīcēm).

Līdzdalības budžeta projektu 
konkursa gala rezultāti

Mežezera teritorijas labiekārtošana
Projekta mērķis ir, novirzot gājēju 
plūsmu, paplašināt esošo peldvietu. 
Papildināt ar aprīkojumu aktīvās atpūtas 
zonu bērniem, kā arī atjaunot volejbola 
laukuma segumu un uzstādīt jaunu tīklu, 
tādā veidā paplašinot un dažādojot 
atpūtas iespējas pie Jaunolaines 
Mežezera. 

Izmaksas: 32 996,70 eiro
Vieta: Mežezers, Olaines pagasts
Iesniedzēja: biedrība 
“Jaunolaines attīstībai”
Balsu skaits: 122 balsis

Brīvdabas trenažieri 
Olaines 2. vidusskolas stadionā
Projekta mērķis ir veicināt veselīgu 
dzīvesveidu Olaines novadā un 
pilnveidot aktīvās atpūtas infrastruktūru, 
izveidojot brīvdabas trenažieru laukumu 
Olaines 2. vidusskolas stadionā.

Izmaksas: 29 999,41 eiro
Vieta: Stadiona iela 1, Olaines pilsēta
Iesniedzējs: Artūrs Liskovs
Balsu skaits: 89 balsis
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2020. gadā VAS “Latvijas Valsts ceļi” uz 
Jelgavas šosejas (A8) pie pagrieziena 
uz Medemciemu ieviesa satiksmes 
organizācijas izmaiņas: 
1) likvidēja kreiso pagriezienu 

krustojumā, braucot virzienā no Rīgas 
pa Jelgavas šoseju (A8), lai iegrieztos 
Medemciemā; 

2) likvidēja kreiso pagriezienu, izbraucot 
no Medemciema, lai nogrieztos 
uz Jelgavas šoseju (A8) virzienā uz 
Jelgavu. Jauns satiksmes organizācijas 
risinājums, kuru piedāvāja VAS 
“Latvijas Valsts ceļi”, neapmierināja 
ne iedzīvotājus, ne pašvaldību, kura 
uzskatīja, ka labākais risinājums būtu 
divu līmeņu satiksmes mezgls. 

Rūpējoties par satiksmes drošību un 
aizstāvot iedzīvotāju intereses, Olaines 
novada pašvaldība ir piedāvājusi 
Satiksmes ministrijai un tās pakļautībā 
esošajai VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 
sadarboties VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 
īstenotā risinājuma uzlabošanai. 
2020. gada 17. augustā pašvaldība 
noslēdza ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 
sadarbības līgumu par satiksmes 
drošības uzlabošanu valsts galvenā 
autoceļa A8 (Rīga–Jelgava–Lietuvas 
robeža (Meitene)) un Olaines novada 
pašvaldības ceļa CA016 (A8–kūdras 
fabrika) krustojumā Medemciemā 
(turpmāk – Sadarbības līgums).
Lai pašvaldība varētu veikt Sadarbības 
līgumā noteikto pušu sadarbības 
modeļa izvērtējumu, tika noteikta 
nepieciešamība veikt papildu pētījumu 
par tālākminēto nosacījumu izpildi. 
Sadarbības līguma būtiskākie nosacījumi: 
• pašvaldība nodrošina divlīmeņu 

satiksmes šķērsojuma (tunelis vai 
pārvads) pievedceļu būvniecību, tai 
skaitā būvuzraudzību, no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem ārpus valsts 
autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas; 

• divlīmeņu satiksmes šķērsojuma 
(pārvads vai tunelis) un pievedceļu 
būvprojekts tiek izstrādāts vienā 
būvprojektēšanas procesā un tiek 
noformēti kā divi atsevišķi būvprojekti: 
divlīmeņu satiksmes šķērsojuma 
(tuneļa vai pārvada) būvprojekts un 
pievedceļa būvprojekts  
(kopā turpmāk – Būvprojekts); 

• Būvprojekta izstrāde, tai skaitā 
autoruzraudzība, tiek finansēta no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem; 

• divlīmeņu satiksmes šķērsojuma 
(tuneļa vai pārvada) būvdarbi valsts 

autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā, 
tai skaitā būvuzraudzība, tiek finansēti 
no valsts budžeta līdzekļiem. 

Pašvaldība organizēja iepirkumu un 
uzdevusi iepirkuma uzvarētājai SIA 
“Projekts 3” izstrādāt izpētes projektu –  
tehniski ekonomisko pamatojumu 
(turpmāk – TEP), VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi” un Olaines novada pašvaldības 
sadarbības tiesisko, ekonomisko un 
lietderības izvērtējumu un valsts 
budžeta līdzekļu izmantošanas 
lietderības izvērtējumu.
Šobrīd turpinās tehniski ekonomiskā 
pamatojuma izpētes izstrāde, no 
izpildītāju puses – SIA “Projekts 3” –  
ir iesniegts pirmā starpziņojuma 
materiāls, kas iekļauj datus par esošās 
situācijas analīzi, tai skaitā satiksmes 
plūsmu izpētes datus, satiksmes 
drošības izvērtējumus esošajai situācijai, 
iespējamo divlīmeņu satiksmes mezgla 
skiču variantus. TEP starpziņojums no 
izstrādātāja puses ir iesniegts izskatīšanai 
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un TEP 
pasūtītājai – Olaines novada pašvaldībai. 
TEP tiek pētītas vairākas tehniski 
funkcionālās alternatīvas risinājumiem 
un izvēlēts optimālais risinājums, 
balstoties uz tehniskajiem, 
funkcionālajiem, drošības un finanšu 
apsvērumiem. TEP izstrādes termiņš 
saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un 
noslēgto līgumu ir 10 mēneši (2023. gada 
marts), kopējās izmaksas – 46 923,80 eiro 
ar PVN.
Starpziņojumā izstrādāto variantu 
tehniskie risinājumi paredz trīs divlīmeņu 
satiksmes šķērsojuma konceptuālās 
risinājuma alternatīvas:
• “Alternatīva 1” – satiksmes pārvads 

pār autoceļu A8, ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt piekļuvi 
visiem transportlīdzekļiem, tai skaitā 
operatīvajam transportam;

• “Alternatīva 2” – satiksmes tunelis 
zem autoceļa A8, ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt piekļuvi 
visiem transportlīdzekļiem, tai skaitā 
operatīvajam transportam (tuneļa 
gabarīts – 4,50 m);

• “Alternatīva 3” – satiksmes tunelis 
zem autoceļa A8, ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt piekļuvi 
tikai vieglajiem transportlīdzekļiem un 
kravas transportam ar pilnu masu līdz 
3,5 t (tuneļa gabarīts – 3,70 m).

Pēc TEP izstrādes, ņemot vērā Olaines 
novada pašvaldības un VSIA “Latvijas 

Valsts ceļi” noslēgto Sadarbības līgumu 
par satiksmes drošības uzlabošanu 
Medemciema krustojumā, VSIA “Latvijas 
Valsts ceļi” izstrādāto TEP iesniegs 
Satiksmes ministrijai apstiprinājuma 
saņemšanai par valsts budžeta līdzekļu 
piešķiršanu projekta realizācijai. Olaines 
novada pašvaldība turpinās darbu pie 
Būvprojekta izstrādes tikai pēc Satiksmes 
ministrijas apstiprinājuma par budžeta 
līdzekļu piešķiršanu.
TEP izstrādes ietvaros notiek “Aptauja 
par Medemciema satiksmes mezglu”, 
kurā aicinām piedalīties Medemciema 

iedzīvotājus, kuri ikdienā braucieniem 
uz Medemciemu un no tā ar savu 
automašīnu izmantoja autoceļu A8 
(Jelgavas šoseju) nokļūšanai uz Rīgu 
vai Jelgavu un no tām, pirms 2020. 
gada jūnijā VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 
veica satiksmes mezgla uz autoceļa A8 
Medemciemā pārbūvi, pilnībā slēdzot 
kreiso pagriezienu no autoceļa A8  
un uz to. 
Aptauja notiek elektroniski un ir 
pieejama šeit – https://arcg.is/1evOHz.  
Aizpildīt aptauju var līdz  
30. novembrim. 

Aktualitātes

Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa informē par izmaiņām 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumos. Pamatojoties uz saņemtajiem 
priekšlikumiem gan no Olaines novada pašvaldības, gan no pasažieriem 
par sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošanu Olaines novadā, Rīgas 
plānošanas reģions atbalstīja un saskaņoja VSIA “Autotransporta direkcija” 
piedāvātos grozījumus maršrutā Nr. 5034 “Rīga–Olaine”:
• reisa Nr. 269 izpildes laiku pārcelt no plkst. 6.40 uz plkst. 6.10 no Rīgas;
• reisu Nr. 279 plkst. 9.30 no Rīgas novirzīt pa autoceļu V13 caur Gaismām;
• reisu Nr. 290 plkst. 13.10 no Olaines novirzīt pa autoceļu V13 caur Gaismām;
• atklāt jaunu reisu plkst. 16.40 no Olaines ar izpildi darbdienās;
• atklāt jaunu reisu plkst. 17.15 no Rīgas ar izpildi darbdienās;
• atklāt jaunu reisu plkst. 18.40 no Olaines ar izpildi darbdienās;
• reisa Nr. 304 izpildes laiku pārcelt no plkst. 19.10 uz plkst. 19.20 no Olaines;
• reisa Nr. 307 izpildes laiku pārcelt no plkst. 20.00 uz plkst. 20.10 no Rīgas;
• atklāt jaunu reisu plkst. 22.30 no Rīgas ar izpildi katru dienu.

Tiks slēgts reģionālais vietējās nozīmes maršruts Nr. 5342 “Olaine–Jaunolaine”.  
Visas iepriekšminētās izmaiņas stāsies spēkā ar šī gada 1. novembri. 
Pasažieru pārvadājumus maršrutā Nr. 5034 “Rīga–Olaine” turpinās nodrošināt 
AS “Nordeka”.

Izmaiņas pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumos Olaines novadā

Izstrādā tehniski ekonomisko pamatojumu, 
lai rastu optimālu satiksmes organizācijas 

risinājumu krustojumā Medemciemā
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Jauno apkures sezonu Jelgavas 
ielas 30 nama iedzīvotāji sagaidīs 

jau energoefektīvākā mājā, baudot 
gan lielāku komfortu, gan ietaupot 
uz apkures izmaksām. Kopējais mājas 
siltumenerģijas patēriņš gadā pirms ēkas 
renovācijas bija 133 kWh/m2, savukārt 
pēc renovācijas tas būs 104 kWh/m2.

Iepriekš Jelgavas ielas 30 vidējais 
siltumenerģijas patēriņš apkurei 
gadā bija 84,1 kWh/m2, savukārt 
pēc projekta īstenošanas plānotais 
apjoms, pēc energoaudita datiem, 
sasniegs 58 kWh/m2, kas veidos 31% 
ietaupījumu. Ietaupījums līdzās citām 
novadā renovētajām daudzdzīvokļu 
mājām ir salīdzinoši neliels, jo arī 
pirms renovācijas mājai bija neliels 
siltumenerģijas patēriņš apkurei un 
bija jau iepriekš nosiltinātas mājas gala 
sienas.
AS “Olaines ūdens un siltums”, 
izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes valsts atbalsta 
programmu, ko īsteno finanšu institūcija 
“Altum” ar Eiropas Savienības (ES) 
fondu finansējumu, vienojās par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējuma 

piešķiršanu energoefektivitātes 
paaugstināšanai Jelgavas ielā 30, 
kopumā projektā ieguldot 475 400,6 eiro, 
no kuriem 155 920,79 eiro ir ES fondu 
grants jeb dāvinājums no ES fondu 
līdzekļiem.
1972. gadā celtajai 467. sērijas mājai 
ar 60 dzīvokļiem renovācijas projekta 
ietvaros nomainīta apkures sistēma, 
daļēji mainītas ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas, nomainīti 

logi un durvis, nosiltināts cokols, 
sienas, pagraba pārsegums un 
jumts. Uzlabota ventilācijas sistēma, 
ierīkota zibensaizsardzības sistēma, 
remontētas kāpņu telpas un renovēti 
balkoni. Būvdarbus veica SIA “GS Celt”, 
būvuzraudzību īstenoja SIA “Kasro”.

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/.

10. novembrī Olaines novadā notiks elektropreču savākšanas akcija. 
Ikviens novada iedzīvotājs var pieteikties elektrotehnikas, elektronikas un 

metāla bezmaksas izvešanai.
Pieteikties akcijai iespējams līdz 3. novembrim, zvanot pa tālruni 27255555 

vai rakstot uz e-pasta adresi info@elektropunkts.lv. Pieteikumā jānorāda: 
kas tiek nodots un kāds ir to daudzums; adrese/vieta, no kurienes tas ir jāizved 

(jāņem vērā, ka nododamajām precēm jāatrodas 1. stāva līmenī, piemēram, 
privātmāju iedzīvotāji var novietot pie atkritumu konteinera, daudzdzīvokļu 

māju iedzīvotāji – pie ārdurvīm / kāpņu telpas); pieteicēja kontakttālrunis. 
Akcijas laikā nododamās preces: mobilie telefoni, datori, akumulatori, rūteri, 

dekoderi, printeri, faksi, monitori, kopētāji, TV, ledusskapji, veļas/trauku mašīnas, 
boileri, plītis, putekļu sūcēji, instrumenti, mērierīces, medicīnas agregāti, kūleri, 

kondicionieri, radiatori, auto akumulatori, vadi, kabeļi, antenas, satelīta šķīvji, 
zāles pļāvēji, trimmeri, kases aparāti, roboti, sūkņi, kameras, arī metāls – caurules, 

motori, sadales skapji, velosipēdi, darbarīki, diski, metāllūžņi utt. 

AS “Olaines ūdens un siltums” (OŪS) 
informē, ka daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašnieki ar tāmi par dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
maksu 2023. gadam, kā arī ar 
dzīvojamajai mājai nepieciešamo 
remontdarbu apkopojumu nākamajiem 
periodiem var iepazīties OŪS Namu 

apsaimniekošanas daļā Kūdras ielā 27, 
10. kabinetā. Atgādinām, ka klātienes 
apmeklējumi iespējami apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās 
plkst. 14.00–19.00. Ar daudzdzīvokļu 
dzīvojamajai mājai nepieciešamo 
remontdarbu apkopojumu nākamajiem 
periodiem var iepazīties, nosūtot 

informācijas pieprasījumu uz OŪS 
e-pasta adresi info@ous.lv. Nosūtot 
pieprasījumu, obligāti norādīt: 
dzīvojamās mājas un dzīvokļa adresi; 
informācijas pieprasītāja vārdu, uzvārdu 
un e-pasta adresi, uz kuru pieprasītā 
informācija ir jāsūta. Pieprasījumu var 
iesniegt tikai dzīvokļa īpašnieks. 

Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs izmest 5. un 19. novembrī, 
savukārt Stūnīšos nodot lielgabarīta atkritumus varēs 19. novembrī.

Lai veiksmīgi organizētu lielgabarīta atkritumu savākšanu Jaunolainē, iedzīvotāji 
divas reizes mēnesī lielgabarīta atkritumus var nodot pie sadzīves atkritumu 

laukumiem: Meža ielā (pie sporta nama) plkst. 9.00–12.00 un 
Pionieru ielā plkst. 13.00–15.00.

Stūnīšos tiek piedāvāta iespēja nodot lielgabarīta atkritumus pie Gaismas ielas 6 
sadzīves atkritumu laukuma katra mēneša ceturtajā sestdienā plkst. 15.00–16.30.

Jāņem vērā, ka speciālajos konteineros atļauts izmest mēbeles, matračus, 
lielākus sadzīves priekšmetus, taču aizliegts – riepas, sadzīves tehniku, svinu 

saturošus priekšmetus (akumulatori, baterijas), medikamentus, celtniecības un 
ražošanas atkritumus.

Plānotā kārtība paredz, ka lielgabarīta atkritumi uz konteineru jānogādā 
norādītā grafika konkrētos laikos, bet ir aizliegts tos atstāt iepriekš 

pie sadzīves atkritumu laukumiem.

“Olaines ūdens un siltums” informē

Olaines novadā notiks elektropreču 
savākšanas akcija

Jelgavas ielas 30 iedzīvotāji ziemu sagaidīs 
energoefektīvā mājā

Dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2023. gadā

Par lielgabarīta atkritumu nodošanu 
novembrī Jaunolainē un Stūnīšos

Olaines
novads –

aktīvs

OŪS informē, ka atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 408 
“Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas 
noteikumi” pārvaldnieks vienas nedēļas 
laikā nosūta tāmi un dzīvojamās mājas 
uzturēšanas darbu plānu pēc rakstiska 
pieprasījuma saņemšanas. 
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Noslēdzies boksa turnīrs 
“Olaines kauss 2022”

No 16. līdz 18. septembrim Olaines 
Sporta namā norisinājās tradicionālais 
un starptautiskais boksa turnīrs “Olaines 
kauss 2022”. Turnīrā piedalījās vairāk 
nekā 100 bokseru no piecām valstīm – 
Igaunijas, Lietuvas, Armēnijas, Īrijas un 
Latvijas. Turnīra galvenais mērķis bija 
popularizēt boksu un aktīvu dzīvesveidu 
Olaines novadā. 
Olaines novadu pārstāvēja boksa 
klubs “Olimp”. Kopumā startēja deviņi 
kluba sportisti, no kuriem visi iekļuva 
finālā, bet par “Olaines kausa 2022” 
čempioniem kļuva: Danila Karpovičs, 
Ivans Kaškins, Dmitrijs Klimovs, Fjodors 
Ivanovs, Andris Bartkevičs, Deniss 
Lapšovs, Vladislavs Kudrins. Otro vietu 
ieņēma Maksims Tarasovs un Artjoms 
Dubrovskis.

Aizvadīts pirmais posms 
galda tenisa sacensībās

24. septembrī tika aizvadīts Olaines 
Sporta centra balvas izcīņas galda tenisā 
pirmais posms. Kopumā pirmajā posmā 
piedalījās 27 dalībnieki no Olaines un 
citām Latvijas pilsētām – Jelgavas, 
Ķekavas, Jūrmalas, Rīgas, Bauskas un 
Iecavas.
Elites grupā 1. vietu ieguva Jānis 
Lesničenoks, 2. vietu – Sergejs Vilkovskis, 
bet 3. vietu – Artūrs Vulfs. Tautas grupā 
1. vietu izcīnīja Gatis Buls, 2. vietu – 
Sergejs Soroka, 3. vietu – Gatis Šperlings. 
Sieviešu grupā 1. vietu ieguva Ilva 
Baltute, 2. vietu – Laura Pavāre, 
bet 3. vietu – Laila Bērziņa. 

Noslēdzies Olaines novada 
makšķerēšanas čempionāts

24. septembrī tika aizvadīta pirmā 
makšķerēšanas sacensību diena. Kopumā 
laivās sēdās 26 dalībnieki. Laikapstākļi 
šoreiz lutināja, un kā vienmēr pie lomiem 
tika meistarīgākie, veiksmīgākie un 
neatlaidīgākie sportisti.
Komandu iedalījums pēc kopējā svara: 
1. vieta – Artjoms Razgoņuks un Mihails 
Kondratovičs (“Biba & Boba”); 
2. vieta – Inese Priedīte un Māris Priedītis 
(“Ļoļiks & Boļiks”); 3. vieta – Igors 
Onzuls, Vadims Onzuls un Vladimirs 
Savostijanovs (“Burunduki”). Dienas zivs 
disciplīnas vietu iedalījums: 1. vieta – 
Mihails Kondratovičs, 2,095 kg (līdaka); 
2. vieta – Inese Priedīte, 1,255 kg (līdaka); 
3. vieta – Vadims Caunītis, 1,215 kg 
(līdaka).
1. oktobrī tika aizvadīta otrā diena 
Olaines novada makšķerēšanas 
čempionātam Tērvetes ūdenskrātuvē. 
Kopumā sacensībās bija mazliet vairāk 
dalībnieku (29), kā arī bija lomiem 

raženāka diena.
Komandu iedalījums pēc kopējā svara: 
1. vieta – Juris Kļava un Ingerts Balodis 
(“Koki & putni”); 2. vieta – Guntars 
Kalnrācenis un Andrejs Ļaksa 
(“Barakuda.lv”), 3. vieta – Vadims Onzuls 
un Vladimirs Savostijanovs (“Angry 
Birds”). Dienas zivs disciplīnas vietu 
iedalījums: 1. vieta – Ingerts Balodis, 
3,045 kg (līdaka); 2. vieta – Vitālijs Voss, 
1,360 kg (līdaka); 3. vieta – Andrejs Ļaksa, 
1,270 kg (līdaka).
Paldies Olaines novada pašvaldībai, 
Olaines makšķernieku veikalam SIA 
“Bala”, veikalam “Ratterbaits” un firmai 
“Salmo” par dāvanām!

Olaines novada jaunieši gūst
panākumus brīvās cīņas sacensībās

17. septembrī Olaines brīvās cīņas 
sportistes startēja “E. Pütsepa 
46. piemiņas turnīrā” brīvajā cīņā, kas 
norisinājās Igaunijā, Veru. Madara 
Praulīte ieguva 1. vietu, Darja Markova, 
kā arī Margarita Kirilova izcīnīja 2. vietu, 
bet Emīlija Praulīte – 3. vietu.
18. septembrī Veru pilsētā, Igaunijā, 
norisinājās “16. noorte vabamaadluse 
seeriavõistluse III etapp” sacensības, 
kurās piedalījās 13 Olaines novada jaunie 
cīkstoņi. Sacensībās varēja piedalīties 
2007. gadā dzimuši sportisti un jaunāki.
Olaines komanda pārsvarā sastāv no 
jauniešiem, kas dzimuši 2010. gadā vai 
vēlāk, bet tas netraucēja demonstrēt 

konkurētspējīgu sniegumu, izcīnīt 
uzvaras un medaļas. Sportisti ieguva 
lielisku sacensību pieredzi!
1. vietu izcīnīja Damians Badredinovs 
(38 kg), 2. vietu – Artjoms Priļipko (35 kg) 
un Daniels Šiško (48 kg), 3. vietu – Timurs 
Kujalovs (32 kg), Artjoms Kujalovs (35 kg), 
Artūrs Gališs (38 kg), Madara Praulīte 
(46 kg) un Margarita Kirilova (54 kg), 
4. vietā ierindojās Timurs  Barašs (57 kg), 
bet 5. vietā – Emīlija Praulīte (54 kg) un 
Dmitrijs Daliba (53 kg).
24. septembrī Igaunijā, Lihulas pilsētā, 
norisinājās “XII Gustav Vahari memoriāls” 
grieķu-romiešu un brīvajā cīņā 
meitenēm. Sacensībās piedalījās septiņas 
Olaines novada sportistes. Margarita 
Kirilova un Darja Markova U-12 un U-15 
vecuma grupā izcīnīja 1. vietu; Madara 
Praulīte U-12 vecuma grupā ieguva 
2. vietu, bet U-15 vecuma grupā –  
3. vietu; Viktorija Rečkina U-10 vecuma 
grupā izcīnīja 2. vietu, Emīlija Praulīte 
U-15 vecuma grupā – 2. vietu, bet Hanna 
Pedece U-10 vecuma grupā – 3. vietu. 
5. vietu savās pirmajās sacensībās ieguva 
Anna Karlīne Kazanska U-10 vecuma 
grupā.

Galda spēļu kluba “Loģika” 
sportisti Turcijā piedalījās 
4. vispasaules ceļotāju spēlēs

No 29. septembra līdz 2. oktobrim 
Turcijā, Iznikā, Olaines komanda 
piedalījās 4. vispasaules klejotāju spēlēs. 

Vispasaules klejotāju spēles ir 
starptautiskas sporta spēles etniskos 
sporta veidos. Sacensību pamatā bija 
vēsturiskas klejotāju tautu spēles no 
Centrālās Āzijas. 
Šogad sacensībās piedalījās vairāk nekā 
3000 sportistu no 102 pasaules valstīm. 
Sacensībās tika iekļauti tādi tradicionālie 
klejotāju tautu sporta veidi kā jāšana, 
loka šaušana, cīņas sports, galda 
spēles u. c.
Olaines komandas sportisti no 
intelektuālo galda spēļu kluba “Loģika” 
piedalījās šādās intelektuālajās spēlēs: 
kirgīzu spēlē “Toguz Korgool”, turku 
spēlē “Mangala” un āfrikāņu spēlē 
“Ovari”. 
Karīna Aleksejeva ieguva 3. vietu spēlē 
“Toguz Korgool”, tāpat 3. vietu šajā spēlē 
izcīnīja Dmitrijs Lapins.
Kluba “Loģika” dalībnieki saka paldies: 
Turcijas vēstniecībai par palīdzību 
brauciena organizēšanā; Kirgīzijas spēļu 
klubam par sniegto atbalstu spēļu laikā; 
Olaines Sporta centram par atbalstu 
klubam; treneriem un vecākiem par 
sniegto palīdzību, sapratni un atbalstu.
Intelektuālo galda spēļu klubs “Loģika” 
aicina skolēnus uz nodarbībām. 
Visinteresantākās un aizraujošākās 
intelektuālās spēles no Japānas, 
Kirgizstānas, Turcijas, Ēģiptes, Anglijas. 
“No sākuma padomā, tad izdari!” – tā 
ir viena no pamatiemaņām, ko apgūst 
bērni klubā.

Aizvadīts pirmais posms 
Olaines zolītes turnīrā

8. oktobrī Olaines Sporta namā sportiskā 
garā, lieliskā un draudzīgā atmosfērā 
norisinājās 2022. gada Olaines novada 
turnīra zolītē pirmais posms no trīs 
paredzētajiem. 
Turnīram pieteicās 24 dalībnieki, no 
kuriem četras bija daiļā dzimuma 
pārstāves. Turnīrs norisinājās vienu dienu 
no plkst. 11.00 līdz 16.10 piecās kārtās, 
katrā kārtā bija paredzēts izspēlēt 
20 partijas ar laika ierobežojumu kārtai – 
50 minūtes.
1. vietu izcīnīja Gatis Bidiņš, 2. vietu –  
Vairis Starks, bet 3. vietu – Jānis 
Baltmanis. Īpašajā nominācijā “Šerpākā 
zoles dāma” (dāmu konkurencē) 
vislabākais rezultāts bija Lailai Kalniņai. 
Zoles magnēts – Valdis Krauja ar piecām 
pieteiktām zolēm, no kurām četras tika 
uzvarētas (visvairāk pieteikto zoles 
partiju).
Kopumā turnīra laikā tika izspēlētas  
600 partijas, no tām 17 dalībnieki 
pieteica 42 zoles partijas un 38 
gadījumos jeb 90% gadījumu tās tika 
izspēlētas, lielajam uzvarot, savukārt 
četros gadījumos – zaudējot.
Nākamie divi posmi norisināsies 
5. novembrī un 3. decembrī. 

Sports
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Septembris

• Piešķirt Olaines novada pašvaldības 
apbalvojumu – Atzinības rakstu – Olaines 
novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Irēnai 
Vilnerei par ilggadēju, godprātīgu darbu 
pašvaldībā un atbildīgu, ieinteresētu un 
nesavtīgu amata pienākumu pildīšanu 
novada bērnu tiesību aizsardzības 
nodrošināšanā. Pilnvarot domes 
priekšsēdētāju Andri Bergu pasniegt 
Irēnai Vilnerei Atzinības rakstu. 

• Pieņemt zināšanai Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādes  
(turpmāk – OPII) “Zīle” vadītājas,  OPII 
“Magonīte” vadītājas, OPII “Dzērvenīte” 
vadītājas un OPII “Ābelīte” vadītājas 
ziņojumus par iestāžu gatavību 
2022./2023. mācību gadam.

• Pieņemt zināšanai Olaines  
1. vidusskolas direktora, Olaines  
2. vidusskolas direktores un Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas direktora 
ziņojumus par skolu gatavību 
2022./2023. mācību gadam.

• Pieņemt zināšanai RTU Olaines 
Tehnoloģiju koledžas direktores 
ziņojumu par izglītības iestādes gatavību 
2022./2023. mācību gadam.

• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL5/2022 
“Olaines Kultūras centra amatiermākslas 
kolektīvu darbības, novērtēšanas un 
finansēšanas nolikums”. Atzīt par spēku 
zaudējušu 2015. gada 23. septembra 
nolikumu Nr. 9 “Olaines Kultūras centra 
māksliniecisko kolektīvu finansējuma un 
darba samaksas māksliniecisko kolektīvu 
vadītājiem un speciālistiem nolikums” 
(apstiprināts ar Olaines novada domes 
2015. gada 23. septembra sēdes lēmumu 
(12. prot., 12.1. p.)). Lēmums stājas spēkā 
2022. gada 1. septembrī.

• Apstiprināt viena izglītojamā 
uzturēšanas izmaksas 2022. gadā Olaines 
novada pašvaldības izglītības iestādēs 
(izdevumu tāme pielikumā):
- OPII “Zīle” – 314,57 eiro mēnesī,
- OPII “Dzērvenīte” – 361,12 eiro mēnesī,
- OPII “Magonīte” – 287,98 eiro mēnesī,
- OPII “Ābelīte” – 463,51 eiro mēnesī,
- Olaines 1. vidusskolā – 80,43 eiro 

mēnesī,
- Olaines 2. vidusskolā – 81,62 eiro 

mēnesī.
Uzdod izpilddirektora vietniecei noslēgt 
līgumus par pašvaldību savstarpējo 
norēķinu kārtību par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem ar citām 
pašvaldībām, kuru administratīvajā 
teritorijā deklarētie izglītojamie apmeklē 

Olaines novada pašvaldības izglītības 
iestādes.

• Atbalstīt DKS “Ieviņa 99” projektu 
“Atkritumu šķirošanas laukuma un 
pieguļošās teritorijas labiekārtošanas 
projekts” par kopējo projekta summu 
5468,72 eiro ar pašvaldības finansējumu 
4921,84 eiro. Uzdot pašvaldības 
izpilddirektoram noslēgt līgumu ar DKS 
“Ieviņa 99” par projekta “Atkritumu 
šķirošanas laukuma un pieguļošās 
teritorijas labiekārtošanas projekts” 
finansēšanu. Noteikt: ja DKS “Ieviņa 99”  
līdz 2022. gada 16. decembrim 
pašvaldībā nav iesniegusi līgumā par 
DKS “Ieviņa 99” projekta “Atkritumu 
šķirošanas laukuma un pieguļošās 
teritorijas labiekārtošanas projekts” 
finansēšanu 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā 
noteiktos dokumentus, šis lēmums 
zaudē savu spēku.

• Atbalstīt KDS “Komutators” projektu 
“4. līnijas labiekārtošana” par kopējo 
projekta summu 16 981,14 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 15 283,02 eiro. 
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
noslēgt līgumu ar KDS “Komutators” par 
projekta “4. līnijas projekts”  finansēšanu. 
Noteikt: ja KDS “Komutators” līdz  
2022. gada 16. decembrim pašvaldībā 
nav iesniegusi līgumā par KDS 
“Komutators” projekta “4. līnijas 
labiekārtošana” finansēšanu 4.1.1. 
un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos 
dokumentus, šis lēmums zaudē savu 
spēku.

• Atbalstīt DKS “Rītausma” projektu 
“DKS “Rītausma” koplietošanas zemes 
labiekārtošana” par kopējo projekta 
summu 15 362,16 eiro ar pašvaldības 
finansējumu 11 199,96 eiro. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
līgumu ar DKS “Rītausma” par projekta 
“DKS “Rītausma” koplietošanas zemes 
labiekārtošana” finansēšanu. Noteikt:  
ja DKS “Rītausma”  līdz 2022. gada  
16. decembrim pašvaldībā nav 
iesniegusi līgumā par DKS “Rītausma” 
projekta “DKS “Rītausma” koplietošanas 
zemes labiekārtošana” finansēšanu 
4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos 
dokumentus, šis lēmums zaudē savu 
spēku.

• Atbalstīt DKS “VEF Baloži” projektu 
“Ceļa seguma ieklāšana un atjaunošana 
DKS “VEF Baloži” teritorijā Medemciemā, 
Olaines novadā” par kopējo projekta 
summu 49 361,90 eiro (ar PVN –  
59 727,90 eiro) ar pašvaldības 
finansējumu 41 446,02 eiro. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt: 

1) līgumu ar DKS “VEF Baloži” par 
projekta “Ceļa seguma ieklāšana un 
atjaunošana DKS “VEF Baloži” teritorijā 
Medemciemā, Olaines pagastā, 
Olaines novadā” finansēšanu ne vēlāk 
kā līdz 2022. gada 10. oktobrim; 

2) trīspusēju līgumu (pašvaldība, DKS 
“VEF-Baloži” un darbu izpildītājs –  
SIA “Vianova”) par lēmumā noteiktajā 
projektā un iepirkumā ONP 2022/40 
“Ceļu seguma ieklāšana un 
 atjaunošana DKS “VEF-Baloži” 
teritorijā Medemciemā, Olaines 
novadā” noteikto darbu izpildi. 
Noteikt: ja DKS “VEF Baloži” līdz  
2022. gada 16. decembrim pašvaldībā 
nav iesniegusi līgumā par DKS 
“VEF Baloži” projektu “Ceļa seguma 
ieklāšana un atjaunošana DKS “VEF 
Baloži” teritorijā Medemciemā, 
Olaines pagastā, Olaines novadā” 
4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos 
dokumentus, šis lēmums zaudē savu 
spēku.

• Grozīt Olaines novada domes 
2021. gada 22. decembra sēdes 
lēmumu “Par biedrības “VeVi” projekta 
“Par biedrības “VeVi” projekta VI 
daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” 
finansējumu” (17. prot., 12. p.), aizstājot 
lēmuma 3. punktā ciparus un vārdu 
“30. jūnijam” ar cipariem un vārdu 
“15. oktobrim”. Uzdot pašvaldības 
izpilddirektoram noslēgt vienošanos 
ar biedrību “VeVi” par 2022. gada 
27. janvāra līguma par biedrības “VeVi” 
projekta “Par biedrības “VeVi” projekta 
VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” 
finansēšanu 2.1.1. apakšpunkta 
grozīšanu, ievērojot šajā lēmumā 
noteikto termiņu. 

• Piekrist iegūt pašvaldības īpašumā 
bez atlīdzības dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības “VEF Baloži” dārzkopības 
sabiedrības (turpmāk – d/s) “VEF-
Baloži” koplietošanas teritorijā šādu 
apgaismojumu:
- 1. sektora apgaismojuma objektu ar 

uzskaites vērtību 34 131,33 eiro;
- 2. sektora apgaismojuma objektu ar 

uzskaites vērtību 37 317,68 eiro;
- 3. sektora (daļēji) apgaismojuma 

objektu ar uzskaites vērtību  
9396,19 eiro;

- 3. sektora 1. un 2. kārtas 
apgaismojuma objektu ar uzskaites 
vērtību 28 956,12 eiro.

Kopējā apgaismojumu objektu uzskaites 
vērtība – 109 801,32 eiro.
Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru 
noslēgt ar dārzkopības kooperatīvo 
sabiedrību “VEF Baloži”  līgumu līdz 
2022. gada 31. oktobrim (līgums 

stājas spēkā 2022. gada 1. novembrī), 
ievērojot lēmumā noteikto. Uzdot 
Attīstības nodaļai pārņemt pašvaldības 
īpašumā lēmumā norādītos dārzkopības 
kooperatīvās sabiedrības “VEF Baloži” 
apgaismojuma objektus un ar to saistīto 
tehnisko dokumentāciju 
(no DKS “VEF Baloži” digitālā vai 
papīra formātā; skatīt – 
lietas numurs BIS-BL-343331-4863, 
lietas numurs BIS-BL-343243-4858, 
lietas numurs BIS-BL-399056-6712, 
lietas numurs BIS-BL-415592-6694) un 
nodrošināt apgaismojuma objektu 
ekspluatācijas iespējas. Pēc līguma 
noslēgšanas Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, 
kura attiecināma uz pieņemto mantu 
(mantisku vērtību), nodrošināt lēmumā 
norādīto apgaismojumu objektu 
iekļaušanu pašvaldības uzskaitē.

• Atsavināt publiskā elektroniskā 
izsolē ar augšupejošu soli Olaines 
novada pašvaldībai piederošus piecus 
nekustamos īpašumus (zemesgabalu 
d/s “Vizbule 100”, Jāņupē, d/s “Ezītis” Nr. 
453, Pēterniekos, d/s “Atlantika” Nr. 200, 
Jāņupē, d/s “Atlantika” Nr. 201, Jāņupē, 
un zemesgabalu “Purņi” Jāņupē), noteikt 
atsavināšanas sākumcenu, atsavināšanas 
soli, atsavināšanas nodrošinājumu un 
apstiprināt izsoles noteikumus. Uzdot 
sabiedrisko attiecību speciālistam 
ievietot sludinājumu par lēmumā 
noteikto atsavināmo nekustamo 
īpašumu (zemesgabalu) atsavināšanu 
Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē 
un “Facebook”, pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Olaines domes vēstis” un 
izvietot uz pašvaldības informācijas 
stenda (Zemgales iela 33, Olaine).

• Atsavināt starpgabalu d/s 
“Medņi” Nr. 36A, Jānupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020  0684, 0,0014 ha  
platībā (kadastra numurs 8080 020 
0109) pierobežniecei L. J. Apstiprināt 
lēmumā atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu 300 eiro. Noteikt 
L. J. maksāšanas un pirkuma līguma 
noslēgšanas termiņu – līdz 2022. gada 
28. novembrim. Noteikt: ja līdz 2022. 
gada 28. novembrim (ieskaitot) nav 
veikta samaksa un parakstīts pirkuma 
līgums, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 322, Ezītī, 
kadastra apzīmējums 8080 012 0415, 
0,0666 ha platībā (kadastra numurs  
8080 022 0612) zemes nomniekam  

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

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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īpašuma sastāvā ar zemes vienības 
kopējo aptuveno platību 0,1851 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 0032 
001, 8080 021 0032 002, 8080 021 0032 
003 – Lādes iela 2, Jāņupe, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127. Dzēst adreses –  
Lādes iela 2A, Jāņupe, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127, un Pasaku iela 1A, 
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.,  
LV-2127. Dzēst nosaukumus – “Ozollejas 
Nr. 2250”, “Ozollejas Nr. 2251” un 
“Ozollejas Nr. 2252”. 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 esošu 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 1427. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) veikt apvienotās zemes vienības 
kadastrālo uzmērīšanu; 
2) slēgt servitūta līgumu ar nekustamā 
īpašuma “Ozollejas Nr. 2253”, Pasaku  
iela 1, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., 
kadastra Nr. 8080 021 0389, īpašnieku 
par ēku apgrūtinājumiem uz zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 
021 0389, par ēku atrašanos tuvāk, nekā 
tas noteikts normatīvajos aktos, un citai 
personai piederošas ēkas daļas atrašanos 
īpašumā, ja pēc kadastrālās uzmērīšanas 
tiks konstatēts šāds fakts; 
3) servitūta teritoriju dibināt atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – ar līgumu, 
reģistrējot to zemesgrāmatā; 
4) pēc iepriekšminēto uzdevumu 
izpildes iesniegt kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus apvienotajai zemes 
vienībai saskaņošanai ar Olaines novada 
pašvaldību; 5) veikt izmaiņas nekustamā 
īpašuma sastāvā zemesgrāmatā.

• Atļaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma “Stīpnieki” (kadastra Nr. 
8080 018 0106) zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8080 018 0275, 
izveidojot divus atsevišķus nekustamos 
īpašumus. Saglabāt zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8080 018 
0106 nekustamā īpašuma “Stīpnieki” 
(kadastra Nr. 8080 018 0106) sastāvā. 
Saglabāt vienotu adresi zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8080 018 0106 
un ar to saistītajām ēkām ar kadastra 
apzīmējumiem 8080 018 0106 001,  
8080 018 0106 002, 8080 018 0106 003 –  
“Stīpnieki”, Stīpnieki, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127. Saglabāt zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
018 0106 NĪLM “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
(NĪLM kods 0101) 2,25 ha platībā un NĪLM 

“Individuālo dzīvojamo māju apbūve” 
(NĪLM kods 0601) 0,15 ha platībā. 
Piekļūšana zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 018 0106 nodrošināta 
no pašvaldības autoceļa Darvdedži–
Kažoki zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 018 0759. Veidot 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 018 0275 kā jaunu, atsevišķu 
nekustamo īpašumu. Piešķirt zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
018 0275 nosaukumu “Kalna Stīpas”. 
Saglabāt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 018 0275 NĪLM “Zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101) 
visā platībā. Piekļūšanu zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8080 018 0275 
nodrošināt no pašvaldības autoceļa 
Darvdedži–Kažoki zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 018 0759 
pa DKS “Tiltiņi” koplietošanas zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 
018 0764, dibinot ceļa servitūta teritoriju 
atbilstoši Civillikuma 1231. pantam – ar 
līgumu, reģistrējot to zemesgrāmatā. 
Nekustamā īpašuma īpašniekiem: 
1) vērsties pie sertificēta zemes 
kadastrālās uzmērīšanas speciālista, lai 
veiktu zemes kadastrālās uzmērīšanas 
darbības atbilstoši Ministru kabineta 
2012. gada 27. janvāra noteikumiem 
Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas 
noteikumi”; 
2) veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Lībiešu-Ēvaldi-1” 
(kadastra Nr. 8080 008 0092) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
008 0092. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Detalizēta informācija 
pieejama www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Dzēst nekustamā īpašuma nosaukumu 
“Lībiešu-Ēvaldi-1”. Plānotajai zemes 
vienībai Nr. 1 piekļūšana nodrošināta 
no pašvaldības autoceļa Tīreļi–atkr. 
izgāztuve zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0502 pa esošo 
ceļa servitūta teritoriju (731503010001) 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 0220. Plānotajai zemes 
vienībai Nr. 2 piekļūšana nodrošināta 
no pašvaldības autoceļa Tīreļi–atkr. 
izgāztuve zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0502 pa esošo 
ceļa servitūta teritoriju (731503010009) 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 0220 un pa ceļa servitūtu, kas 
noslēgts ar notariālu aktu un ierakstīts 
notariālo aktu un apliecinājumu reģistrā 
ar Nr. 487, plānotajā zemes vienībā Nr. 1.  
Īstenot zemes ierīcības projektu četru 

L. D. Apstiprināt lēmumā atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu 3660 eiro. 
Noteikt L. D. maksāšanas un pirkuma 
līguma noslēgšanas termiņu – līdz 
2022. gada 28. novembrim. Noteikt: ja 
līdz 2022. gada 28. novembrim (ieskaitot) 
nav veikta samaksa un parakstīts 
pirkuma līgums, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Izbeigt 2011. gada 8. jūnijā noslēgto 
lauku apvidus zemes nomas līgumu 
Nr. 347 par zemesgabala 0,0666 ha 
platībā d/s “Ezītis” Nr. 318B ar kadastra 
apzīmējumu 8080 012 0411 iznomāšanu 
V. K. sakarā ar zemes nomnieka nāvi ar 
2022. gada 30. jūliju.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
zemesgabalu d/s: 
1. “Ziediņi” Nr. 112, Jāņupē, kadastra 

apzīmējums 8080 020 0777,  
0,0723 ha platībā;

2. “Tiltiņi” Nr. 290, Stīpniekos, kadastra 
apzīmējums 8080 018 0582,  
0,0558 ha platībā;

3. “Vizbuļi-2” Nr. 3813, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 0722,  
0,0644 ha platībā;

4. “Celtnieks” Nr. 160A, Stīpniekos, 
kadastra apzīmējums 8080 018 0122, 
0,0634 ha platībā;

5. “Tiltiņi” Nr. 295, Stīpniekos, kadastra 
apzīmējums 8080 018 0587,  
0,0582 ha platībā;

6. “Ezītis” Nr. 126A, Ezītī, kadastra 
apzīmējums 8080 012 0476,  
0,0443 ha platībā;

7. “Vaivadi” Nr. 97, Vaivados, kadastra 
apzīmējums 8080 016 0240,  
0,0576 ha platībā;

8. “Ielieči 2” Nr. 49, Rājumos, kadastra 
apzīmējums 8080 015 0124,  
0,0721 ha platībā;

9. “Bitīte-2” Nr. 20, Galiņos, kadastra 
apzīmējums 8080 011 0269,  
0,0647 ha platībā;

10. “Lazdas” Nr. 2610, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 022 0612,  
0,0683 ha platībā;

11. “Bērziņi” Nr. 139, Rājumos, kadastra 
apzīmējums 8080 015 0230,  
0,0445 ha platībā;

12. “Rīts” Nr. 202, Medemciemā, kadastra 
apzīmējums 8080 002 2345,  
0,0789 ha platībā.

• Noteikt, ka Olaines novada 
pašvaldībai piekrīt un ir ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Olaines novada 
pašvaldības vārda Olaines 
administratīvajā teritorijā rezerves zemes 
fondā ieskaitītā zeme d/s (izpildot robežu 

kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumiem 80800180561, 
80800210659 un 80800210655 platības 
var tikt precizētas): 
1) “Tiltiņi” Nr. 269, Stīpniekos, kadastra 
numurs 80800180561; 2) “Vizbuļi-2” 
Nr. 3703, Jāņupē, kadastra numurs 
80800210655; 3) “Vizbuļi-2” Nr. 3707, 
Jāņupē, kadastra numurs 80800210659; 
4) “Druva” Nr. 51, Jāņupē, kadastra 
numurs 80800230776. 
Uzdot: 1) Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai lēmumā noteiktās zemes 
vienības iekļaut pašvaldības uzskaitē 
(bilancē) ar norādīto kadastrālo vērtību; 
2) Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
nodrošināt lēmumā noteikto zemes 
vienību datu aktualizāciju Valsts 
zemes dienesta Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā 
(pašvaldības ierosinājuma iesniegšana) 
un izslēgšanu no rezerves zemes fonda.

• Atļaut apvienot nekustamos 
īpašumus “Ežupe Nr. 114” (kadastra 
Nr. 8080 020 0077), “Ežupe Nr. 115” 
(kadastra Nr. 8080 020 0544), “Ežupe 
Nr. 116” (kadastra Nr. 8080 020 0050) un 
“Ežupe Nr. 117” (kadastra Nr. 8080 020 
0058) viena nekustamā īpašuma sastāvā 
ar zemes vienības kopējo aptuveno 
platību 0,2972 ha (veicot kadastrālo 
uzmērīšanu, zemes vienības kopplatība 
var tikt precizēta). Saglabāt vienotu 
adresi apvienotajai zemes vienībai un 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 8080 020 
0058 001 – “Ežupe 117”, Jāņupe, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127. Piešķirt adresi 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 8080 020 
0544 001 – “Ežupe 117”, Jāņupe, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127. Dzēst adresi –  
“Ežupe 115”, Jāņupe, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127. Dzēst  
nosaukumus – “Ežupe Nr. 114”,  “Ežupe 
Nr. 115”, “Ežupe Nr. 116” un “Ežupe 
Nr. 117”. 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 koplietošanas zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8080 020 
1259. Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) iesniegt kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus apvienotajai zemes 
vienībai saskaņošanai ar Olaines novada 
pašvaldību; 
2) veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā – zemesgrāmatā.

• Atļaut apvienot nekustamos 
īpašumus “Ozollejas Nr. 2250” (kadastra 
Nr. 8080 021 0032), “Ozollejas Nr. 2251”  
(kadastra Nr. 8080 021 0388) un 
“Ozollejas Nr. 2252” (kadastra Nr. 
8080 021 0057) viena nekustamā 

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

  Turpinājums no 6. lpp. 

Turpinājums 8. lpp.   



8  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

gadu laikā, projektētās zemes vienības: 
1) kadastrāli uzmērot; 2) reģistrējot 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā; 
3) ierakstot zemesgrāmatā kā 
patstāvīgus nekustamos īpašumus. 
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības platības, apgrūtinājumi un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
platības var tikt precizētas.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Dadzīši” (kadastra 
Nr. 8080 011 0205) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 011 0205. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju. 
Detalizēta informācija pieejama 
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”. Plānotajai zemes 
vienībai Nr. 1 piekļūšana nodrošināta 
pa esošo nobrauktuvi no pašvaldības 
autoceļa Lejinieki–Skujenieki zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 
011 0449. Plānotajai zemes vienībai 
Nr. 2 piekļūšana nodrošināta pa esošo 
nobrauktuvi no pašvaldības autoceļa 
Lejinieki–Skujenieki zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 011 0449 
pa plānoto ceļa servitūta teritoriju, kas 
ir ne mazāka kā 4,5 m platumā, 42 m 
garumā, ar aptuveno platību 0,02 ha. 
Ceļa servitūtu plānotajā zemes vienībā 
Nr. 2 dibināt atbilstoši zemes ierīcības 
projekta e-lietā ZIP_80800110205_
Dadzisi_17082022 pievienotajam ceļa 
servitūta līguma projektam, reģistrējot 
to zemesgrāmatā. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā, projektētās 
zemes vienības: 
1) kadastrāli uzmērot; 
2) reģistrējot Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā;  
3)  ierakstot zemesgrāmatā kā 
patstāvīgus nekustamos īpašumus. 
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības platības, apgrūtinājumi un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
platības var tikt precizētas.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Mālu iela 2” 
(kadastra Nr. 8080 014 0236) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
014 0196. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Detalizēta informācija 
pieejama www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Plānotajai zemes vienībai Nr. 1, Nr. 2, 
Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 piekļūšana 
nodrošināta no Mālu ielas, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 
014 0221, kuru saskaņā ar Olaines novada 
domes 27.07.2022. sēdes lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma “Jaunķikuti” (Ielejās) 
pieņemšanu bez atlīdzības Olaines 
novada pašvaldības īpašumā” nolemts 
pieņemt pašvaldības īpašumā. Īstenot 
zemes ierīcības projektu četru gadu 
laikā, projektētās zemes vienības: 
1) kadastrāli uzmērot; 
2) reģistrējot Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā; 
3) ierakstot zemesgrāmatā kā 
patstāvīgus nekustamos īpašumus. 
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības platības, apgrūtinājumi un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
platības var tikt precizētas.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Mālu iela 16” 
(kadastra Nr. 8080 014 0235) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
014 0215. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Detalizēta informācija 
pieejama www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Plānotajai zemes vienībai Nr. 1, Nr. 2, 
Nr. 3, Nr. 4 piekļūšana nodrošināta no 
Mālu ielas, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 014 0221, kuru saskaņā 
ar Olaines novada domes 27.07.2022. 
sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma 
“Jaunķikuti” (Ielejās) pieņemšanu bez 
atlīdzības Olaines novada pašvaldības 
īpašumā” nolemts pieņemt pašvaldības 
īpašumā. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā, projektētās 
zemes vienības: 
1) kadastrāli uzmērot; 
2) reģistrējot Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā; 
3) ierakstot zemesgrāmatā kā 
patstāvīgus nekustamos īpašumus. 
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības platības, apgrūtinājumi un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
platības var tikt precizētas.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Pērles iela 1” 
(kadastra Nr. 8080 014 0228) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
014 0208. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Detalizēta informācija 
pieejama www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Plānotajai zemes vienībai Nr. 1, Nr. 2, 
Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 un Nr. 8 
piekļūšana nodrošināta no Mālu ielas, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 014 0221, kuru saskaņā ar Olaines 
novada domes 27.07.2022. sēdes lēmumu 
“Par nekustamā īpašuma “Jaunķikuti” 
(Ielejās) pieņemšanu bez atlīdzības 
Olaines novada pašvaldības īpašumā” 
nolemts pieņemt pašvaldības īpašumā. 
Īstenot zemes ierīcības projektu četru 
gadu laikā, projektētās zemes vienības: 

1) kadastrāli uzmērot; 
2) reģistrējot Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā; 
3) ierakstot zemesgrāmatā kā 
patstāvīgus nekustamos īpašumus. 
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības platības, apgrūtinājumi un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
platības var tikt precizētas.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda A. S. 
vecākam V. S. 260 eiro mēnesī uz laiku no 
2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 
31. maijam transporta nodrošināšanai 
no dzīvesvietas līdz Rīgas Austrumu 
vidusskolai un atpakaļ. Uzdot Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt 
braukšanas izdevumu kompensāciju 
(ja mācību process notiek klātienē) 
līdz katra mēneša 10. datumam V. S. uz 
norādīto bankas kontu.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda A. L. 
vecākam K. L. 260 eiro mēnesī uz laiku no 
2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 
31. maijam transporta nodrošināšanai 
no dzīvesvietas līdz Rīgas Austrumu 
pamatskolai un atpakaļ. Uzdot Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt 
braukšanas izdevumu kompensāciju 
(ja mācību process notiek klātienē) 
līdz katra mēneša 10. datumam K. L. uz 
norādīto bankas kontu.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda R. M. M.  
vecākam M. M. 260 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz 
Rīgas 1. pamatskolai – attīstības 
centram un atpakaļ. Uzdot Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt 
braukšanas izdevumu kompensāciju 
(ja mācību process notiek klātienē) līdz 
katra mēneša 10. datumam M. M. uz 
norādīto bankas kontu.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda T. Z. 
vecākam J. T. 260 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 
2. pamatskolai un atpakaļ. Uzdot Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt 
braukšanas izdevumu kompensāciju 
(ja mācību  process notiek klātienē) 
līdz katra mēneša 10. datumam J. T. uz 
norādīto bankas kontu.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda A. A. 
vecākam K. A. 350 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 

nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 
3. pamatskolai un atpakaļ. Uzdot Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt 
braukšanas izdevumu kompensāciju 
(ja mācību process notiek klātienē) līdz 
katra mēneša 10. datumam K. A. uz 
norādīto bankas kontu.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda J. Š. 
vecākam J. Š. 260 eiro mēnesī uz laiku no 
2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 
31. maijam transporta nodrošināšanai 
no dzīvesvietas līdz Rīgas Ēbeļmuižas 
pamatskolai un atpakaļ. Uzdot Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt 
braukšanas izdevumu kompensāciju 
(ja mācību process notiek klātienē) 
līdz katra mēneša 10. datumam J. Š. uz 
norādīto bankas kontu.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda P. E. V.  
vecākam S. V. 350 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 
Strazdumuižas vidusskolai-attīstības 
centram un atpakaļ. Uzdot Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt 
braukšanas izdevumu kompensāciju 
(ja mācību process notiek klātienē) 
līdz katra mēneša 10. datumam S. V. uz 
norādīto bankas kontu.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda A. B. 
vecākam S. B. 260 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 
2. pamatskolai un atpakaļ. Uzdot Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt 
braukšanas izdevumu kompensāciju 
(ja mācību  process notiek klātienē) 
līdz katra mēneša 10. datumam S. B. uz 
norādīto bankas kontu.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda K. N. 
vecākam K. N. 350 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz 
Rīgas sākumskolai “Valodiņa” un atpakaļ. 
Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai pārskaitīt braukšanas izdevumu 
kompensāciju (ja mācību process notiek 
klātienē) līdz katra mēneša 10. datumam 
K. N. uz norādīto bankas kontu.

• Piešķirt dzīvojamās mājas Gaismas 
ielā 4, Stūnīšos, ugunsgrēka seku 
likvidācijai 19 823,95 eiro no Olaines 
novada pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu sadaļas “Līdzekļi 
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neparedzētiem gadījumiem”. Uzdot 
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai apmaksāt AS “Olaines ūdens un 
siltums” (mājas pārvaldnieks) lēmumā 
piešķirto finansējumu uz sabiedrības 
iesniegta rēķina pamata. Noteikt AS 
“Olaines ūdens un siltums” kapitāldaļu 
turētājam (pašvaldības izpilddirektoram) 
pienākumu uzdot kapitālsabiedrībai  
AS “Olaines ūdens un siltums” (kā 
dzīvojamo māju pārvaldniekam) no 
nākamā gada izvērtēt iespēju apdrošināt 
visas daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas, paredzot iekļaut šīs izmaksas 
apsaimniekošanas maksā (nodrošināt 
dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulci 
(vai aptaujas veidā) Dzīvokļa īpašuma 
likumā noteiktajā kārtībā).

• Izbeigt 2015. gada 11. maija 
dzīvojamo telpu īres līgumu ar A. D.  
par dzīvojamās telpas (trīsistabu 
dzīvokļa) “Birznieki 1”-X Jaunolainē īri 
ar 2022. gada 30. septembri (pamats –  
īrnieces iesniegums). Uzdot: 
1) A. D. līdz 2022. gada 30. septembrim 
atbrīvot dzīvojamās telpas “Birznieki 1”-X 
Jaunolainē un nodot AS “Olaines ūdens 
un siltums” dzīvokļa atslēgas; 
2) AS “Olaines ūdens un siltums” iesniegt 
dzīvokļa atbrīvošanas aktu pašvaldībā.

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

• Uzņemt M. T. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai Olaines 
novada pašvaldības aģentūras  
(turpmāk – p/a) “Olaines Sociālais 
dienests” Sociālās aprūpes centrā 
uz pastāvīgu laiku. Uzdot Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests” 
direktorei nodrošināt atbilstoša 
trīspusēja līguma noslēgšanu ar M. T. un 
J. T. par lēmumā noteiktā pakalpojuma 
saņemšanu, nosakot, ka: 1) beidzoties 
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikāta derīguma termiņam, M. T. 
apņemas nekavējoties veikt Covid-19 
revakcināciju vai vakcināciju; 2) ja M. T. 
ir Covid-19 vakcinācijas kontrindikācijas, 
jāiesniedz ārsta izziņa par kontrindikāciju 
esamību Covid-19 vakcinācijai.

• Uzņemt I. E. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests” 
Sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu 
laiku. Uzdot Olaines novada p/a 
“Olaines Sociālais dienests” direktorei 
nodrošināt atbilstoša trīspusēja līguma 
noslēgšanu ar I. E. un S. E. par lēmumā 

noteiktā pakalpojuma saņemšanu, 
nosakot, ka: 1) beidzoties Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta 
derīguma termiņam, I. E. apņemas 
nekavējoties veikt Covid-19 revakcināciju 
vai vakcināciju; 2) ja I. E. ir Covid-19 
vakcinācijas kontrindikācijas, jāiesniedz 
ārsta izziņa par kontrindikāciju esamību 
Covid-19 vakcinācijai.

• Uzņemt L. U. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests” 
Sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu 
laiku. Uzdot Olaines novada p/a “Olaines 
Sociālais dienests” direktorei nodrošināt 
atbilstoša trīspusēja līguma noslēgšanu 
ar L. U. un J. U. par lēmumā noteiktā 
pakalpojuma saņemšanu, nosakot, ka: 
1) iestājoties Olaines novada p/a “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā, L. U. jāuzrāda sadarbspējīgs 
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikāts, beidzoties Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta 
derīguma termiņam, L. U. apņemas 
nekavējoties veikt Covid-19 revakcināciju 
vai vakcināciju; 2) ja L. U. ir Covid-19 
vakcinācijas kontrindikācijas, jāiesniedz 
ārsta izziņa par kontrindikāciju esamību 
Covid-19 vakcinācijai.

• Uzņemt O. I. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai Olaines 
novada pašvaldības aģentūras “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku. Uzdot Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests” 
direktorei nodrošināt atbilstoša 
trīspusēja līguma noslēgšanu ar O. I. un 
I. E. par lēmumā noteiktā pakalpojuma 
saņemšanu, nosakot, ka: 1) ja O. I. nav 
sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāta, jāiesniedz 
apliecinājums par Covid-19 vakcinācijas 
uzsākšanu vai nekavējoties jāuzsāk 
Covid-19 vakcinācija Olaines novada 
p/a “Olaines Sociālais dienests” Sociālās 
aprūpes centrā un jāievēro normatīvajos 
aktos noteiktais pašizolācijas termiņš; 
2) ja O. I. ir Covid-19 vakcinācijas 
kontrindikācijas, jāiesniedz ārsta izziņa 
par kontrindikāciju esamību Covid-19 
vakcinācijai.

• Piekrist, ka ½ domājamo daļu zemi 
d/s “VEF Baloži” Nr. 232, Medemciemā, 
kadastra apzīmējums 8080 002 1449, 
0,0701 ha platībā (adrese: Ozolmuižas 
iela 116, Medemciems) ar zemes 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve – iegūst īpašumā biedrība 
“Datusargs”. 

• Piekrist, ka ½ domājamo daļu zemi 
d/s “VEF Baloži” Nr. 202, Medemciemā, 

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

  Turpinājums no 8. lpp. 

Olaines novada pašvaldības rīkota

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

·         dzīvokli “Birznieki 1”-18 Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, 
kadastra numurs 8080 900 0104. Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro 
(100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 
6200,00 eiro. Atsavināšanas solis – 200,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums 
(drošības nauda) – 620,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no 
izsoles dienas.
Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 
14. novembra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 14. decembrim 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.

kadastra apzīmējums 8080 002 1428, 
0,0670 ha platībā (adrese: Ozolmuižas 
iela 114, Medemciems) ar zemes 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve – iegūst īpašumā biedrība 
“Datusargs”. 

Oktobris (ārkārtas sēde)

• Piedalīties atklātā projektu konkursā 
Latvijas lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 9.2.1. “Vietējās 
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 
rīcībā 1.2. “Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei, mājražošanai un 
amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, to realizēšanai 
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu 
radīšanai” ieviešanai 14. kārtā un 
iesniegt Olaines novada pašvaldības 
projekta pieteikumu “Tirgus vietas 
izveide Olaines novadā” ar kopējām 
izmaksām 60 000 eiro, attiecināmās 
izmaksas ir 60 000 eiro, no tām publiskais 
finansējums ir 42 000 eiro, t. i., 70% no 
kopējām attiecināmajām izmaksām, 
un pašvaldības līdzfinansējums ir 
18 000 eiro no attiecināmajām 
izmaksām. Nodrošināt projekta 
līdzfinansējumu 18 000 eiro apmērā no 
Olaines novada pašvaldības 2023. gada 
budžeta līdzekļiem. Noteikt atbildīgo 
personu par projekta sagatavošanu, 
iesniegšanu un ieviešanu – Olaines 
novada pašvaldības Attīstības nodaļas 
projektu vadītāju, ekonomisti I. Mazuri.

• Atbalstīt projekta “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana Olaines 
novada pašvaldības publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā”  
(turpmāk – Projekts) sagatavošanu un 
iesniegšanu finansējuma saņemšanai 
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta 
(turpmāk – EKII) finansēto projektu 
atklātā konkursā “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā”, ko administrē SIA “Vides 
investīciju fonds”. Apstiprināt Projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas  
581 947,32 eiro apmērā, no kurām: 
1) EKII finansējums (65%) – 
378 265,76 eiro; 
2) Olaines novada pašvaldības 
līdzfinansējums (35%) – 203 681,56 eiro. 
Paredzēt Projekta īstenošanai 
nepieciešamo Olaines novada 
pašvaldības līdzfinansējumu Projekta 
attiecināmo izmaksu segšanai 
203 681,56 eiro apmērā no Olaines 
novada pašvaldības 2023. gada budžeta 
līdzekļiem. Nodrošināt Projekta 
īstenošanai nepieciešamo Olaines 
novada pašvaldības priekšfinansējumu, 
ņemot vērā avansa maksājumu, 
Projekta attiecināmo izmaksu segšanai 
300 000 eiro apmērā no Olaines 
novada pašvaldības 2023. gada 
budžeta līdzekļiem. Noteikt, ka Projekta 
īstenošanai nepieciešamais Olaines 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
un priekšfinansējums var tikt precizēts 
pēc publiskā iepirkuma rezultātiem. 
Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai plānot Projektam nepieciešamo 
finansējumu Olaines novada pašvaldības 
2023. gada budžetā, nepieciešamības 
gadījumā piesaistot kredīta resursus. 
Noteikt atbildīgo personu par projekta 
sagatavošanu, iesniegšanu un  
ieviešanu – Olaines novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāju.  
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Pasākumi un sabiedrība

Pasākumi Olaines novadā novembrī
Olaines Kultūras centrs

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Piezīmes

03.11. 18.00 Tikšanās ar grāmatu autoriem Maiju 
Pohodņevu un Modri Pelšu Jaunolaines Kultūras nams Ieeja bez maksas

05.11. 16.00
Jaunolaines Kultūras nama senioru vokālā 
ansambļa “Sarma” 20 gadu jubilejas koncerts 
“Kad virši zied”

Jaunolaines Kultūras nams

Bezmaksas ieejas kartes 
var saņemt Jaunolaines 
Kultūras namā darbdienās 
plkst. 9.00–17.00

10.11. 19.00 Filma “Dvēseļu putenis” Jaunolaines Kultūras nams Ieeja bez maksas

12.11. 17.00 Līnijdeju koncerts Olaines Kultūras namā Olaines Kultūras nams Ieeja bez maksas

16.11.
10.00 Iespieddarbu izstāde, pasākums un kopīgs 

lasījums rīta stundā “Daba ziemeļvalstīs”
Olaines bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa Ieeja bez maksas

18.00 Pasākums un kopīgs lasījums krēslas stundā 
“Daba ziemeļvalstīs” Olaines bibliotēka Ieeja bez maksas

18.11. 17.00

“Mūžības skartie”. Patriotiski muzikāla mistērija. 
Stāsts par brīvības cīņām. 
Piedalās Jānis Lūsēns, Mārtiņš Vilsons, 
Evija Mundeciema

Olaines Kultūras nams Ieeja bez maksas

25.11.
17.00 Ziemassvētku tirdziņš

Laukums Zemgales ielā 29. 
Pilsētas laukums Ieeja bez maksas

18.00 Svētku egles iedegšanas pasākums

26.11. 12.00 Solistu, ansambļu, popgrupu festivāls 
“Mana dziesma Latvijai” Jaunolaines Kultūras nams

Nolikums atrodams 
www.olaineskultura.lv.
Ieeja bez maksas

Olaines Sporta centrs

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Kontaktinformācija

05.11.
10.00–16.00

Olaines novada atklātais spiešanas guļus 
čempionāts 2022

Olaines Sporta nams
Olaines Sporta centrs,
tālr. 26658689

05.11. 10.30–16.00 Olaines novada zolītes turnīra 2. posms Olaines Sporta nams
Mārtiņš Plēsums, 
tālr. 20443377

12.–13.11. 10.00–15.00
Olaines novada atklātais amatieru turnīrs 
badmintonā “Dzērvenīte 2022”

Jaunolaines Sporta nams
Andrejs Šlikovs,
tālr. 29352398

20.11. 10.30–15.00 Olaines Sporta centra balvas izcīņa galda tenisā Olaines Sporta nams
Andrejs Šlikovs,
tālr. 29352398

22.–23.11. 10.00–16.00 Olaines šaha svētki Olaines Sporta nams
Guna Skujiņa,
tālr. 26100151

Olaines novada senioru biedrības 
Biedrības “Pīlādzis” 
darbīgā vasara

Olaines novada biedrībai “Pīlādzis” 
aktīvi darbojoties Jaunolaines 

Kultūras namā, vasara paskrēja ātri. Kā 
pirmā un svarīga pēc pandēmijas notika 
biedrības “Pīlādzis” kopsapulce (pārskati 
un valdes pārvēlēšana), kad droši varēja 
pulcēties kopā lielā skaitā. 

Šovasar arī draugus varējām satikt, 
piedalījāmies ikgadējā “Pīlādžu” 
salidojumā Skrīveros, pandēmijas 
dēļ divus gadus pasākums nenotika. 
Ciemojāmies pie Varakļānu novada 
senioru biedrības “Pīlādzītis” 20 gadu 
jubilejā. Saulainā un siltā laikā devāmies 
divās ekskursijās – pa Dobeles novadu 

un Lietuvu, uz Pakrojas muižas ziedu 
festivālu.
Aicinājām visus uz lekciju un praktisku 
nodarbību “Augi veselībai” kopā ar 
vides gidi Sandru Galiņu, bet sadarbībā 
ar Olaines Pieaugušo izglītības centru 
notika lekcija un praktiska nodarbība “Ko 
ņemt no lielveikala plaukta un ko atstāt”, 
nodarbība kopā ar uztura speciālisti 
Ivetu Galēju. 
Turpinājām darboties projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem 
no 2017. gada līdz 2023. gadam” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/062) aktivitātēs – notika 
sporta treniņi un veselīga uztura 
nodarbības. Projektu finansē Eiropas 
Sociālais fonds, projekts turpināsies līdz 
2023. gada nogalei. Visas nodarbības 

projektā ir bezmaksas.
Biedrībai “Pīlādzis” ir radoša sadarbība 
ar biedrību “Jaunolaines attīstībai” 
projektā “Sarunājies, iesaisties, 
līdzdarbojies!”, kura mērķgrupa ir 
novada seniori. Projekts tiek īstenots no 
marta līdz oktobrim – mēs uzzinājām: 
kas ir dekupāža, batikošana, zīda 
apgleznošana, kvīlings, gleznošana 
ar pirkstiem, olu čaumalu mozaīka, 
kā veidot mandalas, kā pagatavot 
vilnas ziepes un daudz ko citu. Šāda 
veida darbošanās veicina savstarpējo 
sapratni un spēju sadarboties un rada 
kopābūšanas prieku. Visas nodarbības 
projektā ir bezmaksas.
No jūlija piedalījāmies projektā  “EQual 
Care projekts – seniori un digitalizācija”. 
Kopā ar Latvijas Universitātes 

pētniekiem izskatījām jautājumus un 
problēmas, kā arī intervējām seniorus, 
kuri dzīvo vieni. Saņemta informācija par 
digitālajiem rīkiem, to drošību, lietotnēm 
un tamlīdzīgi. Guvām jaunas zināšanas. 
Augustā kopā ar Olaines Vēstures un 
mākslas muzeju līdzdarbojāmies Olaines 
novada “Mājas kafejnīcu dienās 2022”, 
ieguvām jaunu un nebijušu pieredzi. 
Savukārt pirmsvēlēšanu periodā 
notika paneļdiskusijas ar politiķiem no 
divām partijām, ar Saeimas deputātu 
kandidātiem.
Sadarbībā ar Olaines Kultūras centru un 
Jaunolaines Kultūras namu organizējām 
tradicionālos Olaines novada senioru 
saietus: vasarā – “Viss atkal ziedos 
plauks!”, bet rudenī – “Vēl atvasara 
rotājas!”, bija krāšņa cepuru balle. Visas 
vasaras garumā apmeklējām visus 
kultūras pasākumus Olaines pilsētā, 
Jaunolaines Kultūras namā un pie 
Mežezera. Septembra nogalē biedrības 
pasākumā “Daudz laimes, jubilār!” 
godinājam savus biedrus apaļās mūža 
jubilejās; šogad jubilāru pulciņš gana 
kupls – 20 cilvēki.
Aicinām visus interesentus pievienoties 
biedrībai “Pīlādzis” un mūsu aktivitātēm 
Jaunolaines Kultūras namā! 

Ausma Konošonoka, 
biedrības “Pīlādzis” valdes priekšsēdētāja

Senioru biedrības “Liepas” 
aktivitātes

Parasti mēs rudeni uztveram diezgan 
drūmi – beidzas vasara, kļūst tumšs 

un vēss, kokiem nobirst lapas, daba it 
kā nomirst. Manuprāt, rudens ir viens 
no krāšņākajiem gadalaikiem dabā – 
sastopam vēl aizgājušās vasaras dvesmu, 
pabeidzam dārza darbus, baudām 
ienākušos ražu, kļūstam aktīvāki citās 
jomās. Otrdienās jūtam aktīvāku senioru 
pulcēšanos biedrības telpās. Ir vēlme 
satikties, parunāties pie kafijas tases un 
pabūt ārpus mājām. 
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 
“Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Olaines novada 
iedzīvotājiem no 2017. gada līdz  
2023. gadam” ietvaros biedrības telpās 
notiek ļoti interesantas veselīga uztura 
gatavošanas meistarklases Annas 
Aškinezeres vadībā. 
Olaines Amatniecības un mākslas 
centra keramikas darbnīcā palielinājies 
dalībnieku skaits un notiek aktīva 
darbība. Tiek gatavotas Ziemassvētku 
dāvaniņas – dažādas rotas un citas lietas, 

  Turpinājums 11. lpp. 
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Savukārt 15. oktobrī Jaunolaines Kultūras 
namā norisinājās koncerts “Tik un tā viss 
notiksies”, kurā ar līksmām dziesmām un 
dejām apmeklētājus priecēja mūsu pašu 
kolektīvi. Koncerts bija zīmīgs ar to, ka 
pēc ilga pārtraukuma kolektīvi beidzot 
varēja uzstāties uz vienas skatuves! 
Koncerta īpašie viesi – Rūta Dūduma-
Ķirse un Normunds Rutulis, mākslinieki 
izpildīja savus jaunākos skaņdarbus un 
ne tikai!

Olaines Kultūras nams savus 
apmeklētājus lutināja ar visdažādākajiem 
pasākumiem, sākot ar koncertu 
“Draudzības vainags”, kas tapa 
sadarbībā ar biedrību “Klubs Gamma”, 
un izrādi, juteklisku komēdiju “Gribu 
bērnu”, kuras iecere bija radīt pozitīvas 
emocijas, rosināt sabiedrību aktīvāk 
iesaistīties demogrāfiskās situācijas 
uzlabošanā. Oktobri noslēgsim ar 
mūsu pašu eksotisko deju kolektīva 
“Oriental Flowers” teatralizēto koncertu 
“Šeherezādes stāsti”.

Šie un vēl citi pasākumi priecēja 
apmeklētājus oktobrī! Rudens ir 
iesācies ar tik tiešām plašu pasākumu 
klāstu, aicinām arī turpmāk apmeklēt 
mūsu rīkotos pasākumus  Olaines 
Kultūras namā, Jaunolaines Kultūras 
namā, Olaines bibliotēkā, Jaunolaines 
bibliotēkā, kā arī Gaismu bibliotēkā! 

Olaines Kultūras centrs

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. 

Olaines Kultūras centra pasākumi

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)

Datums Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

12.09.–10.11.
Muzejpedagoģiskas nodarbības  
1.–6. klašu grupām “Kas ir muzejs? 
Kāda priekšmeta stāsts”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs,
“Zoom” vai izbraukumā

Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 20172030

12.09.–30.11.
Muzejpedagoģijas programma 
“Uzvārds – dzimtas mantojums” 
(4.–8. kl.)

Olaines Vēstures un mākslas  
muzejs vai izbraukumā

Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 20172030

20.09.–26.11. Muzejpedagoģijas programma 
“Ceļojums laikā. 1919”

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas  
maršruts (Jelgavas iela 5)

Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 20172030

20.09.–30.11. Muzejpedagoģijas programma 
“Kas ir kūdra?”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs,  
“Zoom” vai izbraukumā

Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 20172030

05.10.–05.11. Jāņa Vējkrīgera fotoizstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena

10.10.–05.11. PIC “Puzuri” Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja skatlogi

05.–30.11. Audēju kopas “Atvasara” 
25 gadu jubilejas izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena un 

skatlogi

11.11. Lāpu gājiens No Olaines Kultūras centra uz Pirmā 
pasaules kara vēstures izziņas maršrutu

12.11. Neatkarības cīņu atceres  
dienas pasākums

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas  
maršruts (Jelgavas iela 5)

22.11. Muzeja dzimšanas diena Olaines Vēstures un mākslas muzejs

26.11. Radošā sestdiena “Aušana” Olaines Vēstures un mākslas muzejs Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 20172030

Citi pasākumi

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta

Divas reizes mēnesī 
(sestdienās)

10.00–12.00
Pērļošana, rotu darināšana 
Ligitas Jegorovas vadībā

Pieaugušo izglītības centrs.
Informācija: 29192247, 25877788

Otrdienās un 
ceturtdienās

No 18.00
Angļu valodas kursi (ar minimālām 
priekšzināšanām). Pasniedzēja Emilija Loseva

Pieaugušo izglītības centrs.
Informācija: 29192247, 25877788

09.11. 18.00
Saruna novada iedzīvotājiem ar dzīvnieku 
psiholoģi Agritu Žunnu

Pieaugušo izglītības centrs

Oktobris Olaines Kultūras centrā 
iesākās koši, atzīmējot Starptautisko 

senioru dienu, Jaunolaines Kultūras 
namā sadarbībā ar biedrību “Pīlādzis” 
notika senioru saiets, cepuru balle “Vēl 
atvasara rotājas”, kurā apmeklētāji bija 
ieradušies, rotājušies cepurē! 

  Turpinājums no 10. lpp. 

kuras varēs apskatīt Ziemassvētku darbu 
izstādē 14., 15. un 16. decembrī biedrības 
telpās.
Esam pabijuši jaukā un pievilcīgā 
Kurzemes pilsētiņā – Kuldīgā, kuru visos 
laikos apjūsmojuši un savos darbos 
iemūžinājuši dzejnieki un mākslinieki; 
esam apmeklējuši no mums aizgājušo 
“dvēseļu dārzus”, pastaigājušies gar jūru, 
piedalījušies senioru dienai veltītajā 
pasākumā Jaunolaines Kultūras namā, 
pasēņojuši un “uzlādējušies” ziemas 
sezonai.
13. novembrī tiksimies Olaines 
Kultūras namā apaļo un pusapaļo 
jubileju pasākumā, bet 17. decembrī – 
Ziemassvētku pasākumā.
Ja tev ir skumji, ja jūties vientuļi, ja nav 
ar ko parunāt, nāc pulciņā! Gaidām 
seniorus biedrības telpās otrdienās no 
plkst. 11.00. 

Ārija Spuņģe,
Olaines novada senioru biedrības 
“Liepas” valdes priekšsēdētāja

Jaunolaines bibliotēkā bija tikšanās ar 
kinoproducenti, psiholoģisko trilleru 
autori Leldi Kovaļovu, tikšanās laikā 
autore pastāstīja, kā tapa “Bezvēsts 
pazudušās” un ar kādām grūtībām nākas 
saskarties kinoproducentiem. 
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Sirsnīgi sveicam oktobrī 
dzimušos novada jubilārus! 

Nemēdz būt liekas uzmanības, 
lieku zvanu un lieku vārdu, 
lieka ir tikai vienaldzība.
/I. Segliņa/
Lai izdodas atbalstīt, samīļot, 
tuvumā būt!

2022. gada septembrī laulību 
noslēguši 10 pāri. Zelta kāzas 
septembrī atzīmēja 3 ģimenes.

Par baltām, gaišām domām, 
dienām un naktīm!
Gandrīz visu var atlikt uz 
rītdienu, izņemot krāšņu un 
laimīgu dzīvi šodien!
/Dž. Vilsone/

2022. gada septembrī 
piedzimuši 11 puisīši un 
3 meitenītes.

Vien gaišas mīlestības vārdā
Mazs cilvēciņš no nebūtības 
izkāpj, 
No mīlas ņemts un mīlai atdots, 
Tam mīlestību tālāk nest.

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

Apsane Antoņina – 10.03.1942.
Balvako Pjotrs – 03.08.1978.
Drozdovska Vija – 10.06.1960.
Jurkevičs Imants – 06.05.1958.
Kačanova Ņina – 05.01.1942.
Kavals Eduards – 24.01.1969.
Kārklevalks Jānis – 24.04.1977.
Komašilo Aina – 01.04.1950.
Krauze Ļubova – 06.01.1959.
Jakubaitis Juris – 06.10.1950.
Mavrina Vera – 01.07.1933.
Onufrijuka Valentīna – 05.07.1943.
Sergejevs Jurijs – 20.11.1975.
Stolere Regīna – 17.05.1951.
Šafro Mihails – 15.04.1939.
Šatika Ņina – 27.07.1950.
Vaščenkovs Vladimirs –   
06.03.1956.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Dati: 26.10.2022.

Aktuāli

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

Olaines novada konkurss

Valsts izstrādājusi vairākus atbalsta instrumentus 
mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai 

kompensēšanai. Tiem iedzīvotājiem, kuriem ir dabasgāzes 
vai centralizētās siltumenerģijas apkure, atbalstu 

piemēros automātiski mājsaimniecību rēķinos. Tie, kuri 
apkurei izmanto malku, granulas un briketes, izdevumu 

kompensācijai var pieteikties jau no 1. oktobra elektronisko 
pieteikumu sistēmā epakalpojumi.lv, bet no 1. novembra 

varēs pieteikt atbalstu par tām mājsaimniecībām, kas 
apkurē izmanto elektroenerģiju.

Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas pieteikumu aizpildīt 
elektroniski, var pieteikties rindā uz klātienes konsultāciju 

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

Iedzīvotāji var pieteikties 
valsts atbalstam apkures 

izmaksu kompensācijai portālā 
epakalpojumi.lv

Noslēdzies 
velopiedzīvojums 
“Exit Rīga ripo”

Šī gada pavasarī, 
sadarbojoties tūrisma 

organizatoriem no septiņām 
novadu pašvaldībām, tapa 
270 kilometru garais maršruts 
apkārt visai Pierīgai. Latvijas 
iedzīvotāji, it sevišķi rīdzinieki, 
gada siltajos mēnešos bija 
aicināti doties ceļā, izbraucot 
četrus maršruta posmus. Katrs 
posms ir līnijveida, tas sākas 
un beidzas vilciena pieturās, 
piedāvājot velobraucējiem 
doties 60–75 kilometrus garā 
piedzīvojumā. Visa maršruta 
garumā bija iespēja apskatīt 
92 unikālus apskates objektus 
Mārupes, Olaines, Ķekavas, 
Ogres, Salaspils, Ropažu un 
Ādažu novadā.
Pierīgas tūrisma organizatori 
ir vienisprātis, ka šis maršruts 
un tā turpmākā attīstība var 
kļūt par nozīmīgu saiti, kas 
savstarpēji savienos Pierīgas 
novadus. Piedzīvojumu kāram 
ceļotājam robežas eksistē, lai 
tās pārvarētu. Ja uz robežu 
norāda ceļa zīme, rodas vēlme 
doties tālāk, izzināt vairāk.
Kopumā “Exit Rīga ripo” 
maršruti lejupielādēti 1023 

reizes, par populārāko kļuvis 
1. maršruts “Babīte–Olaine”. 
Izlozei kvalificējās 106 
dalībnieki, no kuriem tika 
izlozētas katra posma balvas 
no veikaliem “Decathlon” 
(“Triban” riteņbraukšanas 
viedtālruņa turētājs un “Elops” 
priekšējā/aizmugurējā LED 
veloluktura komplekts “920 ST”) 

un “Veloprofs.lv” (velopumpis 
“BBB Pump Mini Windrush T-L 
Alluminium 280MM BMP-56” un 
velosoma “BBB Speedpack M, 
BSB 33M”), kā arī galvenā  
balva – telts no veikala 
“Ceļotājs” (“Coleman Batur 2  
Man Blackout Active”) un 
velopiederumi no veikala 
“Decathlon” (“Triban” 
riteņbraukšanas viedtālruņa 
turētājs un “Elops” priekšējā/
aizmugurējā LED veloluktura 
komplekts “920 ST”).
Paziņojam laimīgos balvu 
ieguvējus! Posma balvas 
ieguvuši Airisa Freimane,  
Ingus Riņķis, Mady un Juris G.  
Galveno balvu ieguvis 
braucējs ar segvārdu Kaaja. 
Savukārt pārsteiguma balvu 
par dalīšanos sociālajos tīklos 
ar saviem piedzīvojumiem, 
izmantojot tēmturi 
“#EXITRĪGAripo”, iegūs 
Vyacheslav Danilov. Arī turpmāk 
maršruti būs pieejami “Latvian 
Routes” (“Postnos”) lietotnē. 

Liels paldies par sadarbību un 
balvām veikaliem “Veloprofs.lv”,  
“Ceļotājs” un “Dechatlon”, kā 

arī AS “Pasažieru vilciens” par 
idejas un informatīvo atbalstu. 
Paldies Pierīgas novadu 
pašvaldībām un to tūrisma 
organizatoriem par aktīvu 
iesaistīšanos maršruta izveidē, 
kā arī “Postnos” komandai par 
tehnisko nodrošinājumu.
Tiekamies Pierīgā! “Exit Rīga” ir 
tepat blakus! 

Jauniešu 
gada balva

Piesaki nominantu, iesniedzot pieteikumu no 01.11.2022. 
līdz 15.11.2022. klātienē Olaines novada Valsts un 

pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai 
nosūtot pa pastu Olaines novada pašvaldībai, 

vai, parakstītu ar elektronisko parakstu, 
sūtot uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv.  

Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama 
jauniesiem.olaine.lv

Konkursa noslēguma pasākums notiks Olaines 
Kultūras namā 08.12.2022.

Konkursu organizē Olaines novada pašvaldība

Nominācijas

Gada brīvprātīgais

Gada jauniešu projekts
Gada jaunais sportists

Gada jaunais mākslinieks

Gada jauniešu balsts
Gada jauniešu organizācija

Gada jaunietis

Gada jaunietis–uzņēmējs


