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Pārstādām lielos kokus!
Ziņas īsumā

Rudentiņš, bagāts vīrs.
Kā to sagaida izglītības
iestādēs?

Domes lēmumi

Daudz laimes, Latvija! Sargāsim sevi un citus!

Noslēdzies balsojums par iedzīvotāju
iesniegtajiem projektiem Olaines novada
līdzdalības budžeta projektu konkursā

L

ai aktīvāk iesaistītu
sabiedrību lēmumu
pieņemšanā Olaines novada
teritorijas attīstības jautājumos,
šogad iedzīvotājiem līdzdalības
budžeta ietvaros bija iespēja
ierosināt veicamos darbus
un balsot par labākajām
izvirzītajām iniciatīvām.
Kopumā līdzdalības budžetā
ir paredzēti 100 000 eiro, kur
viena projekta īstenošanai
piešķirto finanšu apmērs ir ne
vairāk kā 25 tūkstoši eiro.
Jau vēstīts, ka vasaras sākumā
noslēdzās projektu pieteikumu
iesniegšana līdzdalības budžeta
projektu konkursam un kopumā
tika iesniegtas 17 ieceres. Kad
žūrija bija rūpīgi izvērtējusi
projektu atbilstību konkursa
nolikumam, uz balsojumu tika
virzītas septiņas projekta idejas,
par kurām deklarētie Olaines
novada iedzīvotāji varēja balsot
mēneša garumā, no 23. augusta
līdz 23. septembrim, Olaines
novada pašvaldības mobilajā
lietotnē “Olaines novads”.
Kopumā par projektiem tika
saņemtas 656 balsis.
27. oktobra domes sēdē tika
apstiprināti balsojuma rezultāti
un nepieciešamais finansējums
projektu īstenošanai, kas
saņēmuši vislielāko balsu
skaitu iedzīvotāju balsošanas
rezultātā.
Olaines pilsētā:
Dzeramā ūdens
brīvkrānu uzstādīšana,

izmaksas – 18 000 eiro.
Projekta mērķis ir ūdens
brīvkrānu uzstādīšana Olaines
pilsētā, lai nodrošinātu brīvu
dzeramā ūdens pieejamību
gan pilsētas iedzīvotājiem,
gan tās viesiem. Tas būtu
nozīmīgs ieguldījums pilsētas
infrastruktūras attīstībā,
vienlaicīgi veicinot videi

un cilvēkiem draudzīgu un
ilgtspējīgu attīstību Olaines
pilsētā un novadā.
Iesniedzējs: Natālija Petunova,
Dainis Voitenko.
Balsu skaits “par”: 69 balsis.
Sakuru iela,
izmaksas – 25 000 eiro.
Projekta mērķis ir Olaines
pilsētā iestādīt sakuras, izbūvēt
gājēju taciņas, kā arī uzstādīt
vairākus soliņus un virziena
rādītāju ar norādēm par
attālumiem līdz Olaines novada
sadraudzības pilsētām. Sakuru
augšanai vispiemērotākās ir
saulainas vietas, tāpēc izvēlēta

urnas un ģērbtuves, tādējādi
uzlabojot un sakārtojot tās
infrastruktūru atbilstoši
mūsdienu prasībām.
Iesniedzējs: Aleksandrs Čmiļs.
Balsu skaits “par”: 172 balsis.
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Piedalies publiskajā
apspriešanā!

askaņā ar Olaines novada domes 22.09.2021. lēmumu
(12. prot., 24. p.) “Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–
2030. gadam pilnveidotās (3.0) redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai” publiskajai apspriešanai nodots Olaines novada
teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekts.
Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekta
publiskā apspriešana notiek no 06.10.2021. līdz 28.11.2021.
Ar Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās (3.0) redakcijas
projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties vietnē
www.olaine.lv.
Atgādinām, ka teritorijas plānojums ir Olaines novada pašvaldības
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tostarp
funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas
izmantošanas nosacījumi.

Jaunolaines fitnesa
laukums,
izmaksas – 24 998.32 eiro.
Projekta mērķis ir izveidot
modernu, daudzfunkcionālu
āra fitnesa laukumu, kas būtu
piemērots dažāda vecuma
un fiziskās sagatavotības
iedzīvotājiem, tādējādi veicinot
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu
ciemā.

Pirmā pasaules kara vēstures
izziņas maršrutā realizē trešo
būvniecības kārtu

Š

viena no centrālajām Olaines
pilsētas ielām – Zeiferta iela,
sākot ar apli dzelzceļa stacijas
tuvumā. Sakuras tiks rūpīgi
koptas, lai ik pavasari tās ar savu
krāšņumu priecētu gan Olaines
pilsētas iedzīvotājus, gan
pilsētas viesus.
Iesniedzējs: Kirils Surovovs.
Balsu skaits “par”: 16 balsis.
Olaines pagastā:
Pludmale DKS “Ezītis”,
izmaksas – 25 000 eiro.
Projekta mērķis ir labiekārtot
pludmali Misas upes krastā,
ierīkojot ielu vingrošanas
laukumu, soliņus, atkritumu

Iesniedzējs: biedrība
“Jaunolaines attīstībai”.
Balsu skaits “par”: 146 balsis.
Balsošanai izvirzītie projekti,
kuri, šoreiz neieguva
pietiekamu balsu skaitu:
• pastaigu parks DKS
“Ieviņa-99”;
• vides labiekārtošana KS “Rīts”;
• bērnu rotaļu laukums Grēnēs.
Paldies iedzīvotājiem par
atsaucību, gan iesniedzot
projektus, gan balsojot.
Atbilstoši konkursa nolikumam
apstiprinātie projekti tiks
realizēti gada laikā no
apstiprināšanas brīža.

obrīd Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā Jelgavas
ielā 5, Olainē, top vēl nebijuša apmēra pārvērtības un
papildinājumi, jo tajā tiek veikti būvniecības darbi, lai realizētu trešo
būvniecības kārtu. Tās ietvaros tiks papildināta laipa, izbūvēts
tiltiņš un izveidota artilērijas baterijas novietne, kurā būs
aplūkojama lielgabala kopija. Tāpat maršrutā varēs aplūkot
krievu armijas formastērpus un citus elementus. Paralēli šiem
darbiem tiks izvietotas arī papildu videonovērošanas kameras,
kas pasargās objektu no vandaļiem un citiem nelabvēļiem.
Šo būvniecības kārtu būs iespēja realizēt, pateicoties Latvijas lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Savukārt “atdzīvoties” objektam ļaus Valsts kultūrkapitāla fonda
piešķirtais finansējums projektu konkursā “KultūrElpa”. Šī projekta
ietvaros paredzēts pilnveidot vairākus maršrutā esošus objektus ar
audiomateriālu, kā arī izveidot maršruta teritorijas taktilu maketu un
anotācijas Braila rakstā, ko ar taustes palīdzību varēs iepazīt cilvēki
ar redzes traucējumiem. Līdz ar šī projekta realizēšanu objekts kļūs
vēl pieejamāks ikvienam (šobrīd visi objekti, kas izvietoti maršrutā,
ir pielāgoti arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem).

“Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta pilnveide” –
projekta Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000005. “Pirmā pasaules kara
vēstures izziņas maršruta papildināšana ar taktiliem un audiāliem
risinājumiem” – projekta Nr. 2021-1-KMA-M88010.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Attīstība novadā, izglītība

Ziņas īsumā
• Olaines asfaltētā velotrase ieguvu
si atzinību skates “Gada labākā būve
Latvijā 2020” nominācijā “Ainava”.
Kopumā šajā nominācijā žūrija vērtēja 11
būves, kuras tika uzbūvētas 2020. gadā.
Viena no tām bija Olaines velotrase, kura
ir unikāla ar to, ka šobrīd ir vienīgā šāda
trase Eiropā, kas ir integrēta esošā priežu
parkā.
Olaines velotrase ir 220 metrus gara apļveida trase ar dažāda augstuma kalniņiem, virāžām un rampām. Tā atrodas
parkā aiz tirdzniecības centra “Olanija”
Zeiferta ielā 10A, Olainē. Šo trasi ir iecienījuši gan mazie, gan lielie novada iedzīvotāji, kā arī pilsētas viesi. Šoruden velotrasē notika pirmās sacensības – “BTA Pump
Track” čempionāta 2021 Olaines posms
un fināls. Olaines velotrases projekta autore un galvenā būvuzņēmēja ir SIA “We
Build”.
Vairāk informācijas par šo skati un citu nomināciju dalībniekiem un uzvarētājiem
var lasīt tīmekļvietnē www.gadabuve.lv.
Priecājamies, ka Olaines novada objekti
iekļūst Latvijas Būvnieku asociācijas ikgadējās skates “Gada labākā būve Latvijā”
finālā un tiek atzinīgi novērtēti no žūrijas
puses!
• Uzsākti darbi pie projekta “Jaun
olaines jauniešu interaktīvās atpūtas
zonas izveide”. Tā ietvaros tiks labiekārtota teritorija (kadastra Nr. 80800080413)
blakus bērnu rotaļu pilsētiņai Jaunolainē,
izveidojot atpūtas zonu jauniešiem. Kaut
arī projekta mērķauditorija ir jaunieši,
protams, šī interaktīvā atpūtas zona būs
pieejama ikvienam iedzīvotājam (līdzīgi
kā “Popkorna skvērs” Olainē) un būs kā
papildinājums esošajai bērnu rotaļu pilsētiņai.
Jauniešu interaktīvās atpūtas zonā tiks
uzstādīti saulessargi, atpūtas krēsli un
elektrouzlādes stacija ar saules bateriju,
kā arī tiks izbūvēts elektrības pieslēgums,
kas būs kā atbalsta enerģijas avots, nodrošinot patstāvīgu strāvas padevi, tostarp ziemas apstākļos. Tiks labiekārtota
teritorija, iestādīti koku dižstādi un veidoti zemie apstādījumi. Olaines novada
pašvaldība veido jauniešu interaktīvās
atpūtas zonu ar Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakš-

V

asaras siltumam atkāpjoties, daba cīnās ar rudens dzestrumu, ietinot mežus un pļavas spilgtās krāsās. Nāk rudens
un apglezno Latviju, Olaini un mūsu mīļo
pirmsskolas izglītības iestādi (PII) “Ābelīte”. Viss ietērpies zīda svārkos un zelta
lokos. 1. oktobrī arī Olaines PII “Ābelīte”
saime svinēja rudens svētkus “Rudens rūķis Krāsotājs”. Galvenais mērķis – palīdzēt
katram bērnam emocionāli iesaistīties
svētkos, dodot iespēju izmantot apgūtās
prasmes un iemaņas.
No agra rīta bērnudārzā čakli rosījās Ražas
rūķis un rūķis Krāsotājs. Viņi ievāca ražu,
kas sēta pavasarī un karstā vasarā audzēta. Tad apciemoja katru grupu, dāvinot

Baltica” staciju nosaukumus 17 reģio
nālajām un Rīgas pieturvietām: Salacgrīvā, Tūjā, Skultē, Vangažos, Sauriešos,
Rīgā pie Slāvu tilta, Torņakalnā, Zasulaukā, Imantā, kā arī Jaunmārupē, Olainē, Ķekavā, Salaspilī, Baldonē, Iecavā un Bauskā.
Vēl tikai līdz šī gada 31. oktobrim visi
Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt
vietni edzl.lv/surveys/list, kurā iespējams
nobalsot par “Rail Baltica” staciju nosaukumiem vai piedāvāt savus variantus.
Interaktīvā sistēma apkopos visus vērtējumus, un tie tiks ņemti vērā gala nosaukumu izvēlē. Balsot vai piedāvāt savus
staciju nosaukumus var katru dienu. Piedalies – kā sauksi, tā brauksi!

pasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” atbalstu.
Projekts izstrādāts, balstoties uz biedrības “Jaunolaines attīstībai” iniciatīvu.
• 20. un 21. oktobrī Olainē un Jaun
olainē pirmo reizi notika vērienīgi lielo
koku pārstādīšanas darbi. Saudzīgā un
kokiem draudzīgā veidā tika pārstādīti
septiņi koki no Zeiferta ielas 6B skvēra,
kur paredzēts būvēt Dienas aprūpes
centru un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru, un pārvesti uz “jaunām
mājām” laukumā pie Jaunolaines bērnu
pilsētiņas, kur jau uzsākta jauniešiem paredzētās interaktīvās atpūtas vietas izbūve. Viens koks tika pārstādīts turpat skvērā. Iespaidīgos koku pārstādīšanas darbus
veica SIA “Koki staigā” ar Eiropā vienīgo,
unikālo šāda izmēra koku pārstādīšanas
tehniku. Kā stāsta uzņēmuma vadītājs
Edmunds Bērziņš: “Pie mums Latvijā vēl
nav tik izplatīta lielo koku pārstādīšana,
vēl pieturamies pie tā – ja koks traucē, to
vienkārši nozāģē. Tomēr piecu gadu laikā,
kopš darbojas uzņēmums, izpratne par
koku pārstādīšanu, izmantojot saudzīgu
izrakšanas metodi, ir augusi arī Latvijā.
Tāpēc prieks par Olaines novada pašvaldības attieksmi un izvēli.”
Pārstādītas tika kļavas, ozols, pīlādzis un
lapegle. Vēlēsim, lai koki viegli ieaugas un
bagātīgi sakuplo!

• 16. oktobrī Olainē Sporta nama telpās notika izbraukuma vakcinācija pret
Covid-19. Tās laikā tika savakcinēti 227 cilvēki (ar “Pfizer”–“BioNTech” vakcīnu “Comirnaty” un “Johnson&Johnson” vakcīnu
“Janssen”). Ņemot vērā, ka, vakcinējoties
ar “Pfizer”–“BioNTech” vakcīnu “Comirnaty”, ir jāsaņem 2. pote, ir paredzēta
atkārtota izbraukuma vakcinācija re
vakcinācijai 6. novembrī Olaines Spor
ta namā. Organizē Nacionālā veselības
dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa.
• Turpinās apgaismojuma ierīkoša
nas darbi gājēju celiņam uz Mežezeru
Jaun
olainē, kā arī apgaismojuma ierīkošanas darbi Mazajā Pieneņu, Apogu,
Niedru, Sesku un Lauru ielā, Grēnēs, Olaines novadā.
• Uzsākti asfalta ieklāšanas darbi
koplietošanas ceļiem “Lubaušu” teritorijā, Jaunolainē, darbi ietvju seguma
atjaunošanai Jaunolainē pie ēkas Meža
ielā 7, kā arī veikta asfaltbetona seguma
atjaunošana Meža ielā, Jaunolainē, pie
autoceļa V8 krustojuma.
• Olaines novada pašvaldības policija
saņēmusi lietojumā jaunu, operatīvām
vajadzībām pielāgotu “Renault Trafic” automašīnu.
• “Rail Baltica” aicina iesaistīties bal
sojumā, lai palīdzētu rast topošo “Rail

• Ir sācies gada tumšākais laiks. Atgādinām, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes
noteikumu 10. pantu diennakts tumšajā
laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz
brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem
atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla
elementiem. Vēršam uzmanību, ka gājējiem ir jārūpējas par savu redzamību gan
ārpus apdzīvotām vietām, gan pilsētvidē.
Aicinām Olaines novada iedzīvotājus
diennakts tumšajā laikā rūpēties par sevi
un līdzcilvēkiem un uzvilkt gaismu atstarojošu apģērbu!
Rūpējoties par skolēnu drošību, bērniem
piedaloties ceļu satiksmē, Olaines novada pašvaldība Olaines novada skolās
organizēja akciju “Esi pamanāms uz ceļa”.
Akcijas mērķis ir pievērst vecāku un bērnu uzmanību drošībai uz ceļa, lai kur viņi
dotos, mudināt vecākus runāt par to ar
bērniem un izskaidrot atstarojošās vestes
lietošanas nepieciešamību. Lai sekmētu atstarojošās vestes lietošanu skolēnu
vidū, akcijas ietvaros pašvaldība sarūpēja
un ar klašu audzinātāju starpniecību izdalīja atstarojošās vestes visiem skolēniem,
kuriem tās ir nepieciešamas. Vestes tika
pasūtītas un izdalītas, balstoties uz vecāku pieteikumu.
Pašvaldība nodrošināja iespēju skolē
niem parūpēties par viņu drošību uz
ceļa un cer, ka vestes tiks lietotas un
mūsu novada bērni būs drošībā.

“Rudentiņš, bagāts vīrs...”
dārzeņu plati degustācijai. Katrs varēja
iepazīt, cik krāsaini, garšīgi un veselīgi ir
Latvijas dārzeņi. Arī rūķi saņēma dāvanu –
bērnu darinātu rudenīgi dekorētu lietussargu svētku laukuma rotāšanai.
Tad bērni posās ārā, kur viņus gaidīja rūķi,
lai kopā priecātos un virpuļotu jautrās
lapu dejās un rotaļās. Rūķi bija sagatavojuši katrai grupai trīs patstāvīgi veicamus
uzdevumus. Bērniem bija bērnudārza
teritorijā jāpēta un jāmeklē rudens krāsas augos, ziedos un koku lapās, pēc tam
atrastais jāpiesprauž pie dotās krāsas laukuma uz planšetēm. Visiem bija liels pārPII “Ābelīte”

Turpinājums 3. lpp.
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Izglītība
jaunas zināšanas un lieliski pavadīja laiku!
Olaines 2. vidusskolas pedagogi un darbinieki 5. oktobrī piedalījās interaktīvā
nodarbībā un uzzināja par veselības kvalitāti un kā veicināt organisma drošību.
Skolā tika izveidots liels stends. Pēc ekskursijām katra klase piestiprinās pie sienas savu autobusu ar fotogrāfijām.

Turpinājums no 2. lpp.
steigums, cik košās krāsās rudens ir ietērpis mūsu bērnudārza laukumus!
Otrais uzdevums bija kopā ar skolotājām
izveidot no pašu savāktajiem dabas materiāliem rudens mandalu, ļaujot brīvu
vaļu fantāzijai. Arī iestādes teritorija pārvērtās – īsā laikā tapa zīmējumu izstāde
uz bruģa. Tur bija gan āboli, gan tomāti,
gan sīpoli, gan kartupeļi! Pietiks vitamīnu
visai ziemai!
Paldies skolotājām par atsaucību un prieku bērnu acīs! Paldies vecākiem par atbalstu dabas materiālu sarūpēšanā!
Aija Liepiņa,
Olaines PII “Ābelīte” mūzikas skolotāja

PII “Zīle”

Rudentiņš, bagāts vīrs, nāk uz
bērnudārzu “Zīle” ar putru!

Olaines 2. vidusskola

“Latvijas skolas soma”
Izmantojot “Latvijas skolas somas” piedāvājumu, 2021. gada 30. septembrī un
8. oktobrī 10. un 11. klašu skolēni devās
ekskursijā uz Latvijas Nacionālo mākslas
muzeju un apmeklēja interaktīvu nodarbību “Ideju ģenerators: kā top instalācija?”. 8.a un 8.b klašu skolēni apmeklēja
kinopilsētiņu “Cinevilla”, savukārt 8.c klases skolēni devās ekskursijā uz Līgatni, uz
padomju slepeno bunkuru.
Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Miķeļdienā, 29. septembrī, Olaines 2. vidusskolas paši mazākie skolēni devās
uz Olaines Vēstures un mākslas muzeju
iepazīt šos gadskārtu svētkus un arī ar
tiem saistītās senču tradīcijas. Skolēniem
muzejā patika apskatīties senās ēkas un
priekšmetus, kurus mūsdienās vairs ikdienā nelieto.
Mūsu pilsētas muzejs piedāvā plašu muzejpedagoģisko programmu un tematisku ekskursiju klāstu visām vecuma grupām, papildinot mācību iestādēs apgūto
ne tikai vēsturē, bet arī sociālajās zinībās,
kulturoloģijā, literatūrā un citos priekšmetos. Tāpēc arī 5. un 6. klašu skolēni
kopā ar skolotājiem izmantoja šo iespēju un apmeklēja izglītojošās nodarbības
muzejā.
Skolēni piedalījās Olaines Vēstures un
mākslas muzeja konkursā “Uzzīmē savu
krūzīti” un ieguva balvas, izcīnot pirmās
vietas visās nominācijās.

A

tzīmējot Starptautisko putras dienu,
šogad arī mēs pirmsskolas izglītības iestādē “Zīle” stiprinājām esošās un
radījām jaunas putras ēšanas tradīcijas.
Aicinājām bērnus pulcēties iestādes pagalmā, lai kopīgi iepazītos un pētītu dažādus graudaugus. Bērni ar prieku minēja
mīklas, skandēja tautasdziesmas un skaitāmpantus par putru.
Pagalmā, skanot mūzikai, izdejojām latviešu tautas deju “Vāru, vāru putriņu” un,
dziesmām skanot, tika iznesta tikko vārīta
auzu, griķu un mannas putra. Bērni varēja
izvēlēties sev gardāko putru un papildināt to ar dažādām veselīgām piedevām
(sēkliņām, žāvētiem augļiem, ievārījumu,
svaigām zemenēm, kanēli vai medu). Lielu prieku un pārsteigumu bērniem radīja
tas, ka šoreiz putras ēšana notika brīvā
dabā, rudens noskaņās un klausoties
jautru mūziku. Kad viss bija nobaudīts,
sākās balsošana par gardāko putru un zīmējumu veidošana, ko vēlāk noformējām
kā izstādi “Mums garšo putra”!
Pasākuma turpinājumā pedagogi bērnus
iesaistīja radošās darbnīcās un atraktīvās izklaidēs gan lieliem, gan maziem.
No dažādiem graudaugu veidiem tapa
krāsainas gleznas. No rudenīgām lapām
tika veidotas rozes, bet jau grupās bērni
veidoja zīmējumus gaismas lampā. Paši
mazākie meklēja paslēpto “bagātību”
graudu kastēs.
Rudenī, kad raža novākta, mēs ik gadu
svinam Miķeļdienu! Šogad vecāki kopā
ar savu bērnu veidoja kompozīcijas no
dabas veltēm, ārā uz skatuves tika veidota izstāde. Svētkos grupā gājām rotaļās
un dziedājām. Kopā minējām mīklas un
izteicām minējumus par gaidāmajiem
laikapstākļiem, lai labāk iepazītu senlatviešu ticējumus. Ja ap Miķeļiem līst, būs
mīksta un silta ziema.
Lai prieks un ticība visam labajam!
S. Ļepeško, vadītājas vietniece,
S. Liskova, skolotāja
Aktivitātes Olaines 1. vidusskolā

K

ad debesis pieskandina aizlidojošo
dzērvju atvadu dziesma un solījums
tikties pavasarī, kad daba sāk tērpties
savā krāšņākajā rotā, ir skaidrs, ka klāt ru-

Olaines 1. vidusskola

dens – ražas laiks. Olaines 1. vidusskolas
pirmskolas un sākumskolas skolēni aktīvi
iesaistījās dažādās aktivitātēs, lai sveiktu
bagāto vīriņu Rudeni.
Pirmskolas grupa ar interesi pētīja, kā
no grauda rodas maize. Bērni audzinātāju Vinetas Romanovas un Maijas Skrindževskas vadībā izpētīja grauda ceļu no
lauka līdz pat pašu mazajām rokām ceptajam maizes klaipiņam, kas gardi smaržoja uz galda un vilināja kārumniekus.
Pēc labi padarīta darba ir labi jāpaēd. Par
launagu pirmskolas grupas bērni tagad
pratīs parūpēties paši, jo gatavot sviestmaizes, kas priecē gan acis, gan garšas
kārpiņas, ir iemācījušies.
Kad ir apgūta prasme gatavot, var iemēģināt veiksmi Miķeļdienas tirdziņā, kurā
pašu gatavotos labumus varēja iemainīt
pret citu gatavotiem gardumiem. Andele bija jautru jautrā, katrs devās mājup ar
bagātīgu guvumu.
Rudens saulrieti iededz debesīs fantastiskas un neatkārtojamas krāsas. Tās iemirdzējās arī 2.b klases zīmējumos (skolotāja
Inga Šīna-Dzerkale). Par šiem skaistajiem

darbiem priecājās gan bērni, gan skolotāji. Skolēni uzbūra skatus, kas liek uz mirkli
apstāties un pasapņot.
Kas gan būtu rudens bez bagātīga ābolu
groza! 3.b klase ar skolotāju Skaidru Medni parūpējās, lai sākumskolā ieripotu ābolu raža. Košie, neparastie augļi atgādināja
par rudens skaistumu un krāšņumu. Brīžiem pat šķita – gaisā virmo viegla ābolu
smarža kā salds sveiciens no saulainās
vasaras.
Inese Protopopova,
direktora vietniece audzināšanas darbā
Rudens aktivitātes
Olaines 2. vidusskolā
Mācību ekskursijas
udens – mācību ekskursiju laiks. 1.c un
pirmsskolas klase apmeklēja Karameļu darbnīcu un dzelzceļa muzeju Jelgavā.
3.a un 3.b klase kopā ar audzinātājām devās uz Minhauzena muzeju. Savukārt 2.b
un 3.c klases skolēni apmeklēja Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Skolēni ieguva

R

Jauniešu projekti
Skolēni kopā ar pedagogiem šogad gatavojas jauniešu projektiem. Skolēnu
fotoprojekts “Ja es būtu grāmata” tika
realizēts vairākās kārtās, kam ir pienācis
noslēguma posms. Ir īstenotas gandrīz
25 fotosesijas pēc populāru un iemīļotu
grāmatu motīviem. Noslēdzošajā posmā
ir jāizveido koša fotoizstāde – galerija,
kuras atklāšana veltīta skolas 45. gadadienai. Noslēguma pasākums paredzēts
neilgi pirms Patriotu nedēļas (16., 17. novembris).
Savukārt bibliotēkā gaidāma detektīvu
nakts “Lieta Nr. 45”. Skolā ir noticis noziegums – ir nozagta kāda ļoti vērtīga
grāmata un līdz ar grāmatu ir pazuduši
visi skolas dibināšanas un darbības dokumenti, seifa atslēgas un zīmogs. Ja nakts
laikā šīs lietas netiks atrastas, tad skola
netiks akreditēta… Šāda leģenda ir sagatavota tradicionālajai Bibliotēkas naktij,
kas veltīta skolas 45. gadadienai. Vidusskolēni gatavo noslēpumiem bagātu,
dažādiem piedzīvojumiem pārsteidzošu,
interaktīvu pasākumu, saturiski balstītu
uz pazīstamākajiem detektīvstāstiem un
skolas vēsturi. Plānotais laiks – 26. novembris.
Alisa Borovikova,
direktora vietniece audzināšanas darbā
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Praktiska informācija
Olaines novada pašvaldība
ārkārtējās situācijas laikā aicina
saņemt pakalpojumus attālināti

Ā

rkārtējās situācijas laikā Olaines novada pašvaldības speciālisti apmeklētājus
klātienē nepieņem! Aicinām sazināties attālināti! Olaines novada Valsts un
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs nodrošina pakalpojumus
klātienē daļēji drošā vidē.
Apmeklētāji tiek aicināti risināt jautājumus attālināti:
Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (Zemgales iela 33, 1. stāvs, Olaine) –
67964333, 20178620, 66954899
telefoniski

elektroniski

visu pašvaldībā strādājošo speciālistu tālruņa numuri un
e-pasta adreses ir pieejamas pašvaldības tīmekļvietnes
www.olaine.lv sadaļā “Kontakti”; vēršam uzmanību, ka
lietotāju ērtībām šīs sadaļas augšdaļā ir pieejams meklētājs,
kurā var sameklēt attiecīgā speciālista kontaktinformāciju,
ierakstot meklētājā amatu vai vārdu/uzvārdu
rakstot uz e-pasta adresēm pasts@olaine.lv,
olaine@pakalpojumucentri.lv, tostarp iesniedzot iesniegumus
vai citus dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu

Olaines novada pašvaldības aģentūras
“Olaines Sociālais dienests” darba
organizēšanas kārtība

O

laines Sociālais dienests darbu ar klientiem veic attālināti, nodrošinot
konsultācijas pa tālruni, klātienes pakalpojumus sniedz tikai neatliekamos
gadījumos.
• Klientiem, kuriem laikā, kad ir ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19, beidzas
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks
pagarināts automātiski uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu mēnesi pēc ārkārtējās
situācijas beigām, tātad līdz 2022. gada 28. februārim.
• Cilvēkiem, kuriem no jauna nepieciešams noteikt atbilstību kādam no trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statusiem vai kuri nonākuši krīzes situācijā, jāvēršas
Sociālajā dienestā attālināti!
Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt attālināti:
• parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt uz Sociālā dienesta e-adresi vai
e-pasta adresi soc.dienests@olaine.lv;
• ievietot iesniegumiem paredzētajā kastītē pie Sociālā dienesta vai klientu
apkalpošanas centra durvīm.
Tālrunis uzziņām 67146041.

Olaines Sociālās aprūpes centrā
izsludina karantīnu

izmantojot valsts un pašvaldības e-pakalpojumus
(“Latvija.lv”)
pa pastu

Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114

pastkastīte pie
durvīm Zemgales
ielā 33, Olainē

iesniegumu (priekšlikumu, jebkuru dokumentu) var iemest
pastkastītē “Iedzīvotāju priekšlikumiem”, kas ir novietota pie
ieejas durvīm pašvaldībā

Ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv
sadaļā “Pakalpojumi”. Lai pieteiktu vai saņemtu pakalpojumus portālā “Latvija.lv”,
nepieciešams, lai būtu kāds no šiem autentifikācijas veidiem: internetbanka, personas
apliecība (eID karte), eParaksts, mobilā lietotne “eParaksts mobile”.
Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi:
klātienē tiek sniegti šādi pakalpojumi:
bērna dzimšanas fakta reģistrācija (pēc iepriekšēja pieraksta);
miršanas fakta reģistrācija;
laulības reģistrācija (pēc iepriekšēja pieraksta);

S

aistībā ar to, ka saslimstība ar Covid-19 un citām akūtām vīrusu infekcijām, tai
skaitā gripu, pēdējās nedēļās nav mazinājusies un ka Ministru kabinets 2021. gada
11. oktobrī ir izsludinājis ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā līdz 2022. gada
11. janvārim, Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines Sociālais dienests”
nolēma no 2021. gada 21. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim vai līdz
turpmākajiem norādījumiem izsludināt karantīnu Sociālās aprūpes centrā.
Karantīnas laikā:
• aizliegti apmeklējumi Sociālās aprūpes centrā trešajām personām, izņemot ar
iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;
• aizliegts klientiem apmeklēt publiskas vietas un doties privātās vizītēs;
• ierobežoti klientu pulcēšanās pasākumi;
• plānveida uzņemšana ir atļauta tikai klientiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu.
Iedzīvotājiem lūgums ievērot šos noteikumus un izrādīt sapratni. Par visiem
neskaidriem gadījumiem konsultēties ar sociālo darbinieci Lailu Antonoviču
pa tālr. 20431042.

vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšana
(pēc iepriekšēja pieraksta);
attālināti tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:
iesniegumu iesniegšana par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana;
atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana;
atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana;
daudzvalodu standarta veidlapas pieprasīšana;
iesniegumu par papildinājumu un labojumu veikšanu civilstāvokļa
aktu reģistros iesniegšana;
laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšana (ja abas personas, kuras vēlas noslēgt
laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).
Pieprasīt un saņemt Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu attālināti var:
• elektroniski portālā “Latvija.lv” vai pa e-pastu dzimtsaraksti@olaine.lv (rakstot uz
e-pasta adresi, e-vēstulei jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu);
• pa pastu (Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114).
Deklarēt dzīvesvietu un iesniegt iesniegumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu
anulēšanu var elektroniski portālā “Latvija.lv”.
Ja ir neskaidrības par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem, zvanīt pa tālruni
67146018, 67146019, 26174613.

!

Aicinām iedzīvotājus būt sociāli atbildīgiem
un ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus
saistībā ar Covid-19 izplatību!

Par lielgabarīta atkritumu
nodošanu novembrī Jaunolainē
un Stūnīšos

N

ovembrī Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs izmest
13. un 27. novembrī, savukārt Stūnīšos nodot lielgabarīta atkritumus
varēs 27. 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.
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Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (septembris)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
• Apstiprināt viena izglītojamā
uzturēšanas izmaksas 2021. gadā Olaines
novada pašvaldības izglītības iestādēs:
- pirmsskolas izglītības iestādē “Zīle” –
308,00 eiro mēnesī;
- pirmsskolas izglītības iestādē
“Dzērvenīte” – 355,90 eiro mēnesī;
- pirmsskolas izglītības iestādē
“Magonīte” – 281,63 eiro mēnesī;
- pirmsskolas izglītības iestādē
“Ābelīte” – 458,65 eiro mēnesī;
- Olaines 1. vidusskolā –
67,18 eiro mēnesī;
- Olaines 2. vidusskolā –
72,66 eiro mēnesī.
Uzdot pašvaldības 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.
• Izdarīt Olaines novada domes
2021. gada 27. janvāra sēdes lēmuma
“Par Olaines novada pašvaldības
administrācijas – iestādes “Olaines
novada pašvaldība” struktūrvienību
darbinieku amatu sarakstiem un darba
samaksu (mēnešalgas) apstiprināšanu”
(1. prot., 4. p.) pielikumā Nr. 1 “Olaines
novada pašvaldības administrācijas –
iestādes “Olaines novada pašvaldība”
darbinieku amatu saraksts un
darba samaksa (mēnešalgas)” šādus
grozījumus:
1) svītrot 3. punktu;
izteikt 41. un 43. punktu šādā redakcijā:
Nr. p. k.: 41.
Ieņemamais amats: būvinženieris
Prof. kods: 2142 01
Vienību skaits: 2
Darba samaksa (mēnešalga) eiro: 1647
Mēnešalgas grupa: 12
Nr. p. k.: 43.
Ieņemamais amats: ceļu inženieris
Prof. kods: 2142 15
Vienību skaits: 2
Darba samaksa (mēnešalga) eiro: 1647
Mēnešalgas grupa: 12
Lēmums stājas spēkā 2021. gada
1. oktobrī.
• Pieņemt zināšanai Olaines
1. vidusskolas direktora, Olaines
2. vidusskolas direktores un Olaines
Mūzikas un mākslas skolas direktora
ziņojumus par skolu gatavību
2021./2022. mācību gadam.
• Pieņemt zināšanai Olaines
pirmsskolas izglītības iestādes “Zīle”
vadītājas vietnieces, Olaines pirmsskolas
izglītības iestādes “Dzērvenīte” vadītājas
vietnieces, Olaines pirmsskolas izglītības
iestādes “Magonīte” vadītājas un Olaines
pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”
vadītājas ziņojumus par iestāžu gatavību
2021./2022. mācību gadam.
• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL7/2021
“Olaines 1. vidusskolas nolikums”.

Atzīt par spēku zaudējušu 2017. gada
22. marta nolikumu Nr. NOL3/2017
“Olaines 1. vidusskolas nolikums”.
• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL8/2021
“Olaines 2. vidusskolas nolikums”.
Atzīt par spēku zaudējušu 2017. gada
27. septembra nolikumu Nr. NOL6/2017
“Olaines 2. vidusskolas nolikums”.
• Noteikt pašvaldības dzīvokļa
īpašumam Stacijas ielā 22-11, Olainē,
kadastra numurs 80099004407,
speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statusu (divas istabas, kopējā
platība 38,10 kv. m, dzīvojamā
platība 23,30 kv. m, mājas un zemes
kopīpašuma domājamās daļas –
3810/264817 (4. stāvs)). Nodot dzīvokli
Stacijas ielā 22-11, Olainē, Olaines
1. vidusskolas rīcībā ar mērķi izīrēt
iestādes darbiniekam uz darba attiecību
laiku, nosakot pienākumu Olaines
1. vidusskolai maksāt AS “Olaines ūdens
un siltums” īres (apsaimniekošanas) un
komunālos maksājumus, ja speciālistam
izīrējamās dzīvojamās telpas netiek
izīrētas iestādes darbiniekam, uz AS
“Olaines ūdens un siltums” izsniegta
īres (apsaimniekošanas) un komunālo
maksājumu apmaksas rēķina pamata.
Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums”
noslēgt speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas īres līgumu par
dzīvokļa Stacijas ielā 22-11 lietošanu ar
Olaines 1. vidusskolas darbinieku (uz
darba attiecību laiku, bez tiesībām iegūt
īpašumā), ievērojot likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta
trešajā daļā noteikto un Olaines novada
domes 2014. gada 22. jūlija noteikumu
Nr. 2 “Speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statusa noteikšana, izīrēšanas
kārtība un lietošanas noteikumi”
7. punktu.
• Atcelt speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas statusu dzīvoklim
(pašvaldības tiesisks valdījums)
Zemgales ielā 2-57, Olainē.
• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas Olaines
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
uz Olaines novada pašvaldības
vārda dzīvokļa īpašumu Zemgales
ielā 2-57, 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.
• Piešķirt finanšu līdzekļus dzīvokļa
Meža ielā 6-17, Jaunolainē, remontam.
Uzdot Olaines novada pašvaldības:
1) izpilddirektoram organizēt cenu
aptauju un nodrošināt lēmumā
noteikto nepieciešamo remontdarbu
veikšanu;
2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai
pēc darbu izpildes uz nodošanas akta

un rēķina pamata apmaksāt veiktos
remontdarbus.
• Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa
īpašuma Zemgales ielā 51-11, Olainē,
kadastra numurs 80099002717,
sastāvoša no divistabu dzīvokļa ar
kopējo platību 50,80 kv. m, dzīvojamā
platība 27,10 kv.m, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošajām kopīpašuma
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemesgabala 508/20098,
atsavināšanu dzīvokļa īrniekam M. J.
Pilnvarot domes priekšsēdētāju vai
priekšsēdētāja pirmo vietnieci parakstīt
pirkuma līgumu un nodošanas aktu ar
M. J.
• Piekrist atsavināt zemesgabalu
dārzkopības sabiedrībā “Druva” Nr. 35,
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 023
0774, 0,1302 ha platībā (kadastra numurs
8080 023 0774) zemes nomniekam K. P.
Pilnvarot domes priekšsēdētāju vai
priekšsēdētāja pirmo vietnieci parakstīt
pirkuma līgumu un nodošanas aktu ar
K. P.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā
“Vaivadi” Nr. 141, Vaivados, kadastra
apzīmējums 8080 016 0248, 0,0589 ha
platībā (kadastra numurs 8080 016 0248)
zemes nomniekam V. Č. Pilnvarot domes
priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja pirmo
vietnieci parakstīt pirkuma līgumu un
nodošanas aktu ar V. Č.
• Piekrist atsavināt zemes starpgabalu
dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” 284A,
Ezītī, kadastra apzīmējums 8080 012
0506, 0,0374 ha platībā (kadastra numurs
8080 012 0505) zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas (būves) īpašniekam N. M. Pilnvarot
domes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja
pirmo vietnieci parakstīt pirkuma līgumu
un nodošanas aktu ar N. M.
• Atsavināt elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu – zemesgabalu –
dārzkopības sabiedrībā:
- “Atlantika” Nr. 15, Jāņupe, kadastra
apzīmējums 8080 020 0163, 0,0616 ha
platībā (kadastra numurs 8080 020
0163);
- “Lejas” Nr. 601, Jāņupe (adrese:
Aroniju iela 2, Jāņupe, Olaines pag.,
Olaines nov.), kadastra apzīmējums
80800220313, 0,0599 ha platībā
(kadastra numurs 80800220313);
- “Vaivadi” Nr. 27, Vaivadi, kadastra
apzīmējums 8080 016 0188,
0,0584 ha platībā (kadastra numurs
8080 016 0188).
Apstiprināt nekustamā īpašuma –
zemesgabala – dārzkopības sabiedrībā:
“Atlantika” Nr. 15, Jāņupe, Olaines
pagasts, Olaines novads, kadastra
apzīmējums 8080 020 0163, 0,0616 ha
platībā (kadastra numurs 8080
020 0856) atsavināšanas izsoles
noteikumus un noteikt nekustamā
īpašuma: atsavināšanu elektroniskā

izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu
soli; atsavināšanas nosacīto cenu
(sākumcena) 2200 eiro; atsavināšanas soli
100 eiro; atsavināšanas nodrošinājumu
(drošības nauda) 220 eiro; samaksas
kārtību – viena mēneša laikā no izsoles
dienas;
“Lejas” Nr. 601, Jāņupe (adrese:
Aroniju iela 2, Jāņupe, Olaines pag.,
Olaines nov.), kadastra apzīmējums
80800220313, 0,0599 ha platībā (kadastra
numurs 80800220313) atsavināšanas
izsoles noteikumus un noteikt
nekustamā īpašuma: atsavināšanu
elektroniskā izsolē par eiro (100%)
ar augšupejošu soli; atsavināšanas
nosacīto cenu (sākumcena) 2000 eiro;
atsavināšanas soli 100 eiro; atsavināšanas
nodrošinājumu (drošības nauda)
200 eiro; samaksas kārtību – viena
mēneša laikā no izsoles dienas;
“Vaivadi” Nr. 27, Vaivadi, Olaines
pagasts, Olaines novads, kadastra
apzīmējums 8080 016 0188, 0,0584 ha
platībā (kadastra numurs 8080 016
0188) atsavināšanas izsoles noteikumus
un noteikt nekustamā īpašuma:
atsavināšanu elektroniskā izsolē par eiro
(100%) ar augšupejošu soli; atsavināšanas
nosacīto cenu (sākumcena) 2000 eiro;
atsavināšanas soli 100 eiro; atsavināšanas
nodrošinājumu (drošības nauda)
200 eiro; samaksas kārtību – viena
mēneša laikā no izsoles dienas.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no Olaines novada
pašvaldības bilances (ar uzskaitē iekļauto
bilances vērtību) nekustamo īpašumu:
- zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā
(turpmāk – d/s) “Tiltiņi” Nr. 30,
Stīpniekos, kadastra apzīmējums 8080
018 0287, 0,0951 ha platībā (kadastra
numurs 8080 018 0287);
- zemesgabalu d/s “Celtnieks” Nr. 163,
Stīpniekos, kadastra apzīmējums 8080
018 0741, 0,0641 ha platībā (kadastra
numurs 80800180741);
- zemesgabalu d/s “Puriņi” Nr. 3101,
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080
022 0439, 0,0500 ha platībā (kadastra
numurs 80800220439);
- zemesgabalu d/s “Atlantika” Nr. 115,
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080
020 0231, 0,0675 ha platībā (kadastra
numurs 8080 020 0231);
- zemesgabalu d/s “Stars” Nr. 97, Dāvos,
kadastra apzīmējums 8080 017 0373,
0,0641 ha platībā (kadastra numurs
8080 017 0373);
- zemesgabalu d/s “Puriņi” Nr. 3104,
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080
022 0380, 0,0590 ha platībā (kadastra
numurs 8080 022 0380);
- dzīvokli Zemgales ielā 15-8, Olainē
(kadastra numurs 80809004408);
- zemesgabalu d/s “Jāņupe-2”
Nr. 198/308, Jāņupē (adrese:
“Jāņupietis 198”, Jāņupe, Olaines pag.,
Olaines nov.), kadastra apzīmējums
8080 023 0687, 0,1286 ha platībā
(kadastra numurs 8080 018 0287).
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• Apstiprināt nekustamā īpašuma –
zemesgabala d/s “Lazdas” Nr. 2653,
Jāņupe, kadastra apzīmējums 8080 022
0630, 0,0618 ha platībā (kadastra numurs
8080 022 0630) – atsavināšanas izsoles
rezultātus.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma –
zemesgabala d/s “Ceriņi-M” Nr. 4554,
Jāņupe, kadastra apzīmējums 8080 021
0194, 0,0623 ha platībā (kadastra numurs
8080 021 0194) – atsavināšanas izsoles
rezultātus.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma –
dzīvokļa “Bērzpils 10”-1, Stūnīši, kadastra
numurs 8080 900 1173, – atsavināšanas
izsoles rezultātus.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo
nekustamo īpašumu Zemgales ielā 37 ar
kadastra numuru 8009 002 0609 (adrese:
Zemgales iela 37, Olaine, Olaines nov.),
ar zemes lietošanas mērķi pēc Olaines
pilsētas teritorijas plānojuma –
komercdarbības objektu apbūve.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas
dienu, un atteikums izmantot
pirmpirkuma tiesības nav pārsūdzams.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo
nekustamo īpašumu “Ingmāri” ar
kadastra numuru 8080 012 0092
(nosaukums: “Ingmāri”, Olaines pag.,
Olaines nov.). Piekrist, ka SIA “Swiss Eco”,
reģistrācijas numurs 40203001621,
iegūst īpašumā zemi “Ingmāri”, kadastra
apzīmējums 8080 012 0092, 4,3 ha
platībā ar zemes lietošanas mērķi –
mežsaimniecība.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo
nekustamo īpašumu “Jaunbriģi” ar
kadastra numuru 8080 011 0101. Piekrist,
ka SIA “Ziemeļlatvijas meži”, reģistrācijas
numurs 400103474868, iegūst īpašumā
zemi “Jaunbriģi” Pēterniekos, kadastra
apzīmējums 8080 011 0107, 4,36 ha
platībā ar zemes lietošanas mērķi –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
• Slēgt sadarbības līgumu ar AS
“Latvijas Valsts meži” par AS “Latvijas
Valsts meži” valdījumā esošu meža
autoceļu izmantošanu pašvaldības
autonomo funkciju izpildei un ceļu
posmu uzturēšanai (greiderēšanu,
atvašu un zāles pļaušanu, atputekļošanas
veikšanu vai sniega tīrīšanu atbilstoši
AS “Latvijas Valsts meži” meža autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām) līdz
2025. gada 30. decembrim (saskaņā ar
pielikumu – sadarbības līgumu par meža
autoceļu izmantošanu un uzturēšanu un
līguma pielikumu Nr. 1). Pilnvarot domes
priekšsēdētāju parakstīt sadarbības
līgumu ar AS “Latvijas Valsts meži”. Uzdot
Attīstības nodaļas vadītājai nodrošināt
sadarbības līguma pielikumā Nr. 1
noteikto ceļu posmu uzturēšanas darbus,
iekļaujot Olaines novada pašvaldības

apsaimniekojamo nekustamo īpašumu
sarakstā un ievērojot lēmumā noteikto.
• Iegūt pašvaldības īpašumā
sabiedrības vajadzībām nekustamo
īpašumu Nomaļu iela, Grēnes, kadastra
numurs 8080 003 0615, sastāvošu no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8080 003 0647 0,9456 ha platībā, par
440,44 eiro (tai skaitā PVN). Uzdot
Olaines novada pašvaldības:
1) izpilddirektoram noslēgt pirkuma
līgumu ar SIA “Medmale”, reģistrācijas
numurs 40103356062, par lēmumā
noteiktā nekustamā īpašuma iegādi
Olaines novada pašvaldības īpašumā
sabiedrības vajadzībām;
2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai
nodrošināt lēmumā noteiktā
nekustamā īpašuma: pirkuma maksas
apmaksu uz SIA “Medmale” iesniegta
rēķina pamata; grāmatvedības
uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai, kura attiecināma uz
pieņemto nekustamo īpašumu
(mantisku vērtību); apmaksāt valsts un
zemesgrāmatas nodevas;
3) Īpašuma un juridiskajai nodaļai
nodrošināt lēmumā noteiktā
nekustamā īpašuma ierakstīšanu Rīgas
rajona Zemesgrāmatu nodaļas Olaines
pagasta zemesgrāmatā uz Olaines
novada pašvaldības vārda;
4) Attīstības nodaļai iekļaut Nomaļu
ielu (uzskaitīt) pašvaldības ceļu
un ielu sarakstā un iekļaut Olaines
novada pašvaldības apsaimniekojamo
nekustamo īpašumu sarakstā.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības “Vīksnas” (reģistrācijas
Nr. 50003150241) projektu “Dārzkopības
kooperatīvās sabiedrības “Vīksnas”
koplietošanas iekšējo pievadceļu pie
nekustamajiem īpašumiem izbūve”
par kopējo summu 16 516,50 eiro ar
pašvaldības finansējumu 9169,35 eiro.
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram
noslēgt līgumu ar dārzkopības
kooperatīvo sabiedrību “Vīksnas” par
projekta “Dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības “Vīksnas” koplietošanas
iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem
īpašumiem izbūve” finansēšanu. Noteikt:
ja dārzkopības kooperatīvā sabiedrība
“Vīksnas” līdz 2021. gada 17. decembrim
pašvaldībā nav iesniegusi līgumā
4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos
dokumentus, šis lēmums zaudē savu
spēku.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības “Celtnieks” (reģistrācijas
Nr. 40103064809) projektu “Dārzkopības
sabiedrības “Celtnieks” koplietošanas
iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem
īpašumiem izbūve” par kopējo summu
13 619,39 eiro ar pašvaldības finansējumu
6809,69 eiro. Uzdot pašvaldības
izpilddirektoram noslēgt līgumu ar
dārzkopības kooperatīvo sabiedrību
“Celtnieks” par projekta “Dārzkopības
sabiedrības “Celtnieks” koplietošanas
iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem
īpašumiem izbūve” finansēšanu.
Noteikt: ja dārzkopības kooperatīvā

sabiedrība “Celtnieks” līdz 2021. gada
17. decembrim pašvaldībā nav iesniegusi
līgumā 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā
noteiktos dokumentus, šis lēmums
zaudē savu spēku.
• Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu
1 253 959,09 eiro apmērā projekta
Nr. 4.2.2.0/17/I/080 “Olaines novada
pašvaldības ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana pirmsskolas izglītības
iestādes izveidei” īstenošanai uz
20 gadiem ar Valsts kases noteikto
procentu likmi, kas tiek fiksēta uz 20
gadiem, ar aizņēmuma izņemšanu 2021.,
2022. gadā, uzsākot vidējā termiņa
aizņēmuma pamatsummas atmaksu ar
2023. gadu. Garantēt vidējā aizņēmuma
atmaksu no Olaines novada pašvaldības
budžeta ieņēmumiem. Uzdot domes
priekšsēdētājam vērsties Pašvaldību
aizņēmumu un garantiju kontroles un
pārraudzības padomē ar lūgumu atļaut
ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
• Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu
1 146 443,31 eiro apmērā projekta
Nr. 9.3.1.1/19/I/024 “Sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstība Olaines novadā”
īstenošanai uz 20 gadiem ar Valsts kases
noteikto procentu likmi, kas tiek fiksēta
uz 20 gadiem, ar aizņēmuma izņemšanu
2021., 2022., 2023. gadā, uzsākot vidējā
termiņa aizņēmuma pamatsummas
atmaksu ar 2024. gadu. Garantēt vidējā
aizņēmuma atmaksu no Olaines novada
pašvaldības budžeta ieņēmumiem.
Uzdot domes priekšsēdētājam vērsties
Pašvaldību aizņēmumu un garantiju
kontroles un pārraudzības padomē ar
lūgumu atļaut ņemt aizņēmumu Valsts
kasē.
• Apstiprināt grozījumus Olaines
novada attīstības programmā 2014.–
2020. gadam. Publicēt grozījumus
Olaines novada attīstības programmā
2014.–2020. gadam pašvaldības tīmekļa
vietnē www.olaine.lv.
• Uzsākt Olaines novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2040. gadam
(turpmāk – Stratēģija) izstrādi. Nozīmēt
atbildīgo par Stratēģijas izstrādi –
Olaines novada pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāju. Izveidot Stratēģijas
izstrādes vadības darba grupu šādā
sastāvā: Olaines novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs; Olaines novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
pirmais vietnieks; Olaines novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja otrais
vietnieks; Olaines novada pašvaldības
domes deputāti; Olaines novada
pašvaldības izpilddirektors; Olaines
novada pašvaldības būvvaldes vadītāja
un arhitekte; Olaines novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja; Olaines
novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste; Olaines novada pašvaldības
Īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja;
Olaines novada pašvaldības Izglītības un
kultūras nodaļas vadītāja.
Apstiprināt darba uzdevumu Stratēģijas
izstrādei un Stratēģijas izstrādes procesu
un izpildes termiņus. Paziņojumu
par lēmumu par Stratēģijas izstrādes

uzsākšanu nosūtīt Rīgas plānošanas
reģionam.
• Atcelt Olaines novada domes
2020. gada 22. oktobra ārkārtas sēdes
lēmumu “Par Olaines novada teritorijas
plānojuma 2018.–2030. gadam
pilnveidotās redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai” (15. prot., 1. p.).
Uzdot pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītājai publicēt lēmumu Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas
sistēmā.
• Nodot Olaines novada teritorijas
plānojuma 2018.–2030. gadam
pilnveidoto (3.0) redakciju publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai. Noteikt publiskās
apspiešanas termiņu četras nedēļas.
Apstiprināt pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāju par Olaines novada
teritorijas plānojumu izstrādes vadītāju.
Uzdot pašvaldības: sabiedrisko attiecību
speciālistam publicēt lēmumu un
paziņojumu par publisko apspriešanu
pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Olaines domes vēstis” un pašvaldības
tīmekļa vietnē; Attīstības nodaļas
vadītājai publicēt informāciju Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas
sistēmā.
• Izdarīt Olaines novada domes
2021. gada 28. jūlija sēdes lēmuma
“Par ielu nosaukumu un adreses
piešķiršanu/maiņu dārzkopības
sabiedrībā “VEF-Baloži” (Medemciemā)”
(9. prot., 22. p.) pielikumos šādus
grozījumus: izteikt pielikumu Nr. 7 jaunā
redakcijā; izteikt pielikumu Nr. 8 jaunā
redakcijā; papildināt pielikumu Nr. 10 ar
ierakstu – Nr. p. k. 27; izteikt pielikumu
Nr. 33 jaunā redakcijā.
• Atdalīt no nekustamā īpašuma
“Puriņi” dārzkopības sabiedrības
koplietošanas zemes (kadastra
numurs 80800220723) zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8080 022
0723 zemes daļu aptuveni 0,0602 ha
platībā (atbilstoši pielikumam “Sadales
shēma”; zemes platība precizējama pēc
kadastrālās uzmērīšanas), izveidojot
jaunu pastāvīgu nekustamo īpašumu
(kadastra objektu). Lēmumā noteiktajai
atdalāmajai zemes vienībai: piešķirt
nosaukumu “Puriņi” Nr. 3182A,
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.,
LV-2113; noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi (NĪLM) – kods 0600
“Neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme”. 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 veic fiziska
persona – ierosinātāja.
• Atdalīt no nekustamā īpašuma
“Puriņi” dārzkopības sabiedrības
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koplietošanas zemes (kadastra
numurs 80800220723) zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8080 022
0723 zemes daļu aptuveni 0,0608 ha
platībā (atbilstoši pielikumam “Sadales
shēma”; zemes platība precizējama pēc
kadastrālās uzmērīšanas), izveidojot
jaunu pastāvīgu nekustamo īpašumu
(kadastra objektu). Lēmumā noteiktajai
atdalāmajai zemes vienībai: piešķirt
nosaukumu “Puriņi” Nr. 3183A,
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.;
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi (NĪLM) – kods 0600 “Neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme”. 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 veic fiziska
persona – ierosinātājs.
• Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
“Rutku-Kalēji” (kadastra numurs 8080
008 0001) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 8080 008 0002 un 8080
013 0001, izveidojot divus jaunus un
pastāvīgus nekustamos īpašumus.
Saglabāt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8080 008 0001 nekustamā
īpašuma “Rutku-Kalēji” (kadastra
Nr. 8080 008 0001) sastāvā, saglabājot
adresi “Rutku Kalēji”, Jaunolaine, Olaines
pag., Olaines nov., LV-2127. Uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8080
008 0001 saglabāt ēkām ar kadastra
apzīmējumu 8080 008 0001 009, 8080
008 0001 008, 8080 008 0001 007 adresi
“Graudu kaltes noliktavas”, Jaunolaine,
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, ARIS
kods 105885948. Uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8080 008 0001
saglabāt ēkai ar kadastra apzīmējumu
8080 008 0001 012 adresi “Rutku Kalēju
apakšstacija”, Jaunolaine, Olaines
pag., Olaines nov., LV-2127, ARIS kods
105820930. Noteikt nekustamā īpašuma
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 008 0002 nosaukumu “Rutku Kalēju
pļava”. Noteikt nekustamā īpašuma
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 013 0001 nosaukumu “Rutku
Kalēju zeme”. Piekļūšana nodrošināta
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 008 0001 un 8080 008 00002 no
autoceļa Rubeņi–Lībieši (zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0451);
8080 013 0001 no autoceļa Namiķi–
Birzuļi (zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8080 013 0065).
• Atļaut apvienot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 8080 021 0454
un 8080 021 0455 viena nekustamā
īpašuma sastāvā ar zemes vienības
kopējo, aptuveno platību 0,123 ha, kura,
izpildot kadastrālo (instrumentālo)
uzmērīšanu, var tikt precizēta. Piešķirt
vienotu adresi apvienotajai zemes
vienībai un ar to funkcionāli saistītajai

ēkai ar kadastra apzīmējumu 8080 021
0454 001 – “Vīksnas 1570”, Olaines pag.,
Olaines nov., LV-2127. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
1. punktā apvienotajai zemes vienībai –
individuālo dzīvojamo māju apbūve,
NĪLM kods 0601. Piekļūšana apvienotajai
zemes vienībai nodrošināta pa d/s
“Vīksnas” koplietošanas zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8080 021 1409.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem: “Āboliņš”
(kadastra Nr. 8080 014 0183) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080
014 0178, “Rančo” (kadastra Nr. 8080
014 0165) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8080 014 0179 un “Dakota”
(kadastra Nr. 8080 014 0184) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080
014 0180 (kadastra Nr. 8080 008 0901),
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 008 0870. Noteikt adresāciju,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus,
apgrūtinājumus. Plānotajām zemes
vienībām Nr. 3 (kadastra apzīmējums
8080 014 0187) un Nr. 6 (kadastra
apzīmējums 8080 014 0190) piekļūšana
nodrošināta no pašvaldības autoceļa
CB029 (Dzintari–Ansbaudas), zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8080
014 0083. Plānotajai zemes vienībai Nr. 7
(kadastra apzīmējums 8080 014 0178)
piekļūšanu organizēt no pašvaldības
autoceļa CB029 (Dzintari–Ansbaudas),
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8080 014 0083 un pa plānoto zemes
vienību Nr. 6 (kadastra apzīmējums
8080 014 0190). Mainoties nekustamā
īpašuma “Dakota” (kadastra Nr. 8080
014 0184) īpašniekam, dibināt ceļa
servitūta teritorijas atbilstoši Civillikuma
1231. pantam – ar līgumu. Plānotajām
zemes vienībām Nr. 1 (kadastra
apzīmējums 8080 014 0185), Nr. 2
(kadastra apzīmējums 8080 014 0186),
Nr. 4 (kadastra apzīmējums 8080 014
0188), Nr. 5 (kadastra apzīmējums 8080
014 0189) piekļūšana nodrošināta no
pašvaldības autoceļa CB029 (Dzintari–
Ansbaudas), zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8080 014 0083 un pa
plānoto zemes vienību Nr. 3 (kadastra
apzīmējums 8080 014 0187). Mainoties
nekustamā īpašuma “Rančo” (kadastra
Nr. 8080 014 0165) īpašniekam, dibināt
ceļa servitūta teritorijas atbilstoši
Civillikuma 1231. pantam – ar līgumu.
• Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam
“Upenieku iela 4” (kadastra Nr. 8080
003 0018) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8080 003 0018. Noteikt
adresāciju, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus.
Plānotajām zemes vienībām Nr. 1
(kadastra apzīmējums 8080 003 0669),
Nr. 2 (kadastra apzīmējums 8080 003
0670) un Nr. 3 (kadastra apzīmējums
8080 003 0671) piekļūšana nodrošināta
no detālplānojumā (30.09.2009.
“Par detālplānojumu apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Lauri”
(kad. Nr. 8080 003 0017), “Pogas” (kad.
Nr. 8080 003 0018)” (6. prot., 33. p))
apstiprinātās Upenieku ielas sarkanajām

līnijām pa ceļa servitūtu 7315030100002.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8080 003 0562 saglabājama nekustamā
īpašuma “Upenieku iela 4” (kadastra
Nr. 8080 003 0018) sastāvā. Reģistrējot
plānoto zemes vienību Nr. 3 (kadastra
apzīmējums 8080 003 0671) kā pastāvīgu
nekustamo īpašumu, dibināt zemes
ierīcības projektā paredzēto projektēto
ceļa servitūtu par labu nekustamajam
īpašumam “Upenieku iela 2A” (kadastra
Nr. 8080 003 0560), zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8080 003 0560,
nekustamajam īpašumam “Lauri”
(kadastra Nr. 8080 003 0017), zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 003 0017 atbilstoši Civillikuma
1158. pantam – ar līgumu.
• Atcelt Olaines novada domes
2019. gada 22. maija sēdes lēmumu
“Par detālplānojuma izstrādi nekustamā
īpašuma “Mazirbītes” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8080 009 0228
un nekustamā īpašuma “Vistiņu ceļš”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 009 0229 (Jaunolainē)” (5. prot.,
21. p.), tā pielikumu Nr. 1 (darba
uzdevumu) un pielikumu Nr. 2 (līgumu
par detālplānojuma izstrādi un
finansēšanu).
• Slēgt dzīvokļa Jelgavas ielā 18-K,
Olainē, Olaines novadā (divas istabas,
kopējā dzīvokļa platība 36,10 kv. m,
dzīvojamā platība 23,10 kv. m), īres
līgumu ar Z. Š. uz pieciem gadiem
(01.10.2021.–30.09.2026.).

• Ierādīt vietu F. D. sociālajā istabā
Zemgales ielā 31-X, Olainē, uz sešiem
mēnešiem. Uzdot p/a “Olaines Sociālais
dienests” apmaksāt sešus mēnešus
100% apmērā īres maksu un 100%
apmērā par siltumu F. D. par sociālās
istabas lietošanu no sociālās palīdzības
pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo
nekustamo īpašumu: “Āboli” ar kadastra
numuru 8080 012 0160 par 2021. gada
20. septembra pirkuma līgumā uzrādīto
pirkuma maksu 59 470 eiro; “Virpuļi”
ar kadastra numuru 8080 012 0161 par
2021. gada 20. septembra pirkuma
līgumā uzrādīto pirkuma maksu
40 530 eiro. Piekrist, ka Rīgas rajona
Olaines pagasta zemnieku saimniecība
“Kalnāji”, reģistrācijas numurs
40001007260, iegūst īpašumā zemi
“Āboli” ar kadastra apzīmējumu 8080 012
0160 18,4 ha platībā un zemi “Virpuļi”
ar kadastra apzīmējumu 8080 012 0161
11,6 ha platībā Olaines pagastā, Olaines
novadā, ar zemes lietošanas mērķi –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
• Izbeigt 2009. gada 5. novembrī
noslēgto lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 215 par zemesgabala
0,0572 ha platībā dārzkopības sabiedrībā
“Cīrulīši” Nr. 97 (adrese: “Cīrulīši 97”,
Grēnes, Olaines pagasts, Olaines
novads) ar kadastra apzīmējumu 8080
003 0188 iznomāšanu N. K. sakarā ar
zemes nomnieka nāvi ar 2021. gada
20. septembri.

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles
Olaines novada pašvaldība atsavina
elektroniskā izsolē sev piederošu nekustamo
īpašumu – zemesgabalu:
1. dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema Egles” Nr. 122, Vaivadi,
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 016 0716,
0,0781 ha platībā. Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar
augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 2600,00 eiro.
Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums
(drošības nauda) – 260,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no
izsoles dienas. Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv
no 2021. gada 8. novembra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 8. decembrim
plkst. 13.00;
2. dārzkopības sabiedrībā “Tiltiņi” Nr. 297, Stīpnieki, Olaines pagasts,
Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 018 0589, 0,0708 ha platībā.
Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli.
Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 2400,00 eiro. Atsavināšanas
solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) –
240,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada
8. novembra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 8. decembrim plkst. 13.00.
Ar visiem izsoles noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines novada
pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv, kā arī elektronisko izsoļu
vietnē izsoles.ta.gov.lv pēc 2021. gada 27. oktobra.
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Aktualitātes, notikumi

Sveicam Latvijas
dzimšanas dienā!

Sirsnīgi sveicam oktobrī
dzimušos novada jubilārus!
Lai laba veselība, un
piešķiriet savām dienām
saules zeltaino mirdzumu!

Svētku pasākumi Olaines novadā
KAD

KAS

KUR

2021. gada septembrī
laulību noslēguši 13 pāri.
Gandrīz visu var atlikt uz
rītdienu, izņemot krāšņu un
laimīgu dzīvi šodien!
/Džuliana Vilsone/

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
17.11. plkst. 19.00

Valsts svētku koncerts
“Manai tautai”. Solistes Gintas
Krievkalnas koncerts ar pavadošo
sastāvu

Olaines Kultūras namā. (Vietu skaits ierobežots. Ieeja koncertā ar ieejas
kartēm.* Ieejas kartes var saņemt no 10.11.2021. Olaines Kultūras centra
administrācijā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.)
Organizē Olaines Kultūras centrs

18.11. plkst. 16.00

Valsts svētku koncerts un vides
objekts pie kultūras nama
“Mūsu lepnums”

Jaunolaines Kultūras namā. (Vietu skaits ierobežots. Ieeja koncertā ar ieejas
kartēm.* Ieejas kartes var saņemt no 10.11.2021. Jaunolaines Kultūras nama
administrācijā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.)
Organizē Olaines Kultūras centrs

2021. gada septembrī
piedzimuši 10 puisīši un
9 meitenītes.
Lai prieka un brīnumu
pilns laiks!

* Ieeja, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai tā
pārslimošanu. Pasākumu laiki un norises var mainīties atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī un epidemioloģiskajiem noteikumiem
pasākumu organizēšanā. Informācijai aicinām sekot līdzi tīmekļa vietnēs www.olaine.lv, www.olaineskultura.lv, www.olainesmuzejs.lv,
www.olainessports.lv, iestāžu “Facebook” kontos, kā arī informācijas stendos.

Kā sagaidīt Latvijas valsts dzimšanas dienu?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valsts asinsdonoru centrs
8. novembrī gaidīs donorus
Dari labu – ziedo asinis! Valsts asinsdonoru centrs
(VADC) lūdz visus donorus, gan pastāvīgos, gan arī tos,
kuri vēl domā par iesaistīšanos asinsdonoru kustībā,
būt īpaši aktīviem un atsaucīgiem, lai mēs kopā varētu
nodrošināt nepieciešamo pieprasījumu pēc asins
komponentiem.
Šobrīd ir ļoti gaidīti visu asinsgrupu donori.
Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu
apliecinošam dokumentam (pasei, personas apliecībai
(eID) vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai,
kas satur šādu informāciju: personas kodu, vārdu, uzvārdu
un foto).
8. novembrī VADC gaida visus veselos donorus, kuri ir
pārliecināti par savu veselības stāvokli un var ziedot
asinis, no plkst. 10.00 līdz 13.00 Olaines Kultūras
namā Zeiferta ielā 11, Olainē. Atbildes uz biežāk
uzdotajiem jautājumiem var rast vietnē www.vadc.lv.

Izgaismo svētkus ar sveču liesmām.
Izrotā savu apģērbu ar karoga lentīti.
Apsveic draugu vai kaimiņu Latvijas dzimšanas dienā.
Izdari to, kam ikdienā nepietiek drosmes.
Uzrīko galda spēļu turnīru ar jautājumiem par Latviju.
Ieskandini vai izpildi kādu latviešu sirdsmīļu dziesmu.
Sasien Latvijas karoga toņa vai rakstu lentes.
Kopā ar ģimeni pagatavo svētku mielastu.
Godini mūsu valsti dabā vai pie svētku brokastu galda.

Turpinām sportot
Radusies situācija, kas iezīmē mūsu ikdienā dažādus
ierobežojumus, taču tas ne brīdi neliedz katram no mums
būt aktīviem savā ikdienā. Olaines Sporta centrs turpinās
piedāvāt aktivitātes, kuras var veikt individuāli vai vienā
mājsaimniecībā.
Šobrīd ir apkopota informācija par Olaines novada sporta
infrastruktūrām un to pieejamību:
• stadions “Jaunolaine”, Meža iela 2, Jaunolaine, –
publiski pieejams visu dienu;
• stadions pie Olaines 2. vidusskolas, Stadiona iela 1,
Olaine, – publiski pieejams visu dienu;
• Olaines pilsētas stadions, Zemgales iela 7, Olaine, –
no plkst. 10.00 līdz 18.00;
• Olaines peldbaseins, Stadiona iela 2, Olaine, – slēgts;
• Jaunolaines Sporta nams, Meža iela 2b, Jaunolaine, –
slēgts;
• Olaines Sporta nams, Zemgales iela 33a, Olaine, – slēgts.
Olaines Sporta centra plānotajām aktivitātēm sekojiet līdzi
tīmekļvietnē www.olainessports.lv un “Facebook” lapā
“Olaines Sporta centrs”.

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

2021. gada septembrī mūžībā
aizgājuši (uzvārds, vārds,
dzimšanas datums).
Marus Vladimir – 23.03.1956.
Stūrmane Valda – 25.02.1954.
Ļeščinska Nelli – 10.03.1927.
Smirnova Natalija – 14.09.1933.
Afanasjevs Viktors – 04.01.1935.
Semjonova Marija – 20.08.1935.
Beitāne Irēna – 01.09.1935.
Korņejeva Vera – 25.02.1939.
Zvirgzdiņš Ēriks – 07.08.1941.
Bedrin Mikhail – 16.04.1946.
Daubars Egils – 22.04.1948.
Semjonovs Aleksejs – 24.02.1975.
Brikmane Kristīne – 15.06.1974.
Kuharjonoks Nikolajs – 10.05.1937.
Čučins Pāvels – 20.01.1937.
Paradovska Vera – 24.10.1937.
Petuhovs Aleksandrs – 08.10.1939.
Apša Gundega – 15.02.1963.
Kučinskis Pāvels – 22.06.1974.
Senčenkova Zinaida – 29.08.1929.
Osipova Lidija – 15.08.1936.
Stūrmanis Juris – 03.02.1933.
Kudrjavceva Jevgeņija – 22.02.1935.
Trofimovs Jurijs – 19.03.1947.
Makarovs Georgijs – 23.05.1948.
Lucs Igors – 18.05.1958.
Laucis Gvido – 23.01.1968.
Trizna Aleksandra – 23.06.1925.
Čabute Lidija – 30.11.1928.
Buļs Vladimirs – 19.08.1939.
Laukmanis Valdis – 05.07.1947.
Kārklevalks Ivars – 30.05.1949.
Virsis Guntis – 29.06.1950.
Jansons Harijs – 13.09.1951.
Runiškova Nadežda – 24.04.1939.
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem.
Informāciju sagatavoja Olaines
novada Dzimtsarakstu nodaļa
2021. gada 18. oktobrī.

