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Saskaņā ar Olaines novada 
domes 22.10.2020. lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 15, 1. p.) 
“Par Olaines novada teritorijas 
plānojuma 2018.–2030. gadam 
pilnveidotās redakcijas nodo-
šanu publiskajai apspriešanai” 
publiskajai apspriešanai nodots 
Olaines novada teritorijas plā-
nojuma pilnveidotās redakcijas 
projekts.

Teritorijas plānojuma pilnveido-
tās redakcijas projekta publiskās 
apspriešanas termiņš noteikts 
četras nedēļas (no 09.11.2020. 
līdz 06.12.2020.), sabiedriskās 
ap spriešanas sanāksme notiks 
2020. gada 24. novembrī plkst. 
17.00 Olaines Kultūras nama lie-
lajā zālē Zeiferta ielā 11, Olainē.  
Sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksmi paredzēts translēt arī 
Olaines novada pašvaldības 
“Face book” kontā. 

Aicinām visus interesentus 
aktīvi iesaistīties publiskajā 
apspriešanā – iesniegt raks-

tiskus priekšlikumus un pie-
dalīties sabiedriskās apsprie-
šanas sanāksmē!

Ar Olaines novada teritorijas plā-
nojuma pilnveidotās redakcijas 
projektu publiskās apspriešanas 
laikā iespējams iepazīties: 
•	 Olaines	novada	pašvaldības	

tīmekļvietnē www.olaine.lv;
•	 vietnē	geolatvija.lv;
•	 Olaines	novada	Valsts	

un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā 
Zemgales ielā 33, Olainē.

Rakstiskus priekšlikumus pub-
liskās apspriešanas laikā var ie-
sniegt: 
•	 Olaines	novada	Valsts	un	

pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā;

•	 nosūtot	pa	pastu	Olaines	
novada pašvaldībai 
(Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines	novads,	LV-2114);

•	 elektroniski	ar	drošu	
elektronisko parakstu 
vai ar portāla “Latvija.lv” 

starpniecību uz e-pasta adresi 
pasts@olaine.lv. 

Kontaktinformācija:
•	 teritorijas	plānojuma	

izstrādes vadītājs – 
priekšsēdētāja padomnieks 
Kristaps Kauliņš, 

 kristaps.kaulins@olaine.lv, 
mob. tālr. 27093332; 

•	 teritorijas	plānojuma	
izstrādātājs – SIA “Reģionālie 
projekti”, birojs@rp.lv,  
tālr. 67320809, Tālis Skuja,  
talis@rp.lv, Ivo Narbuts,  
ivo@rp.lv.

Atgādinām
Teritorijas plānojums ir Olaines 
novada pašvaldības ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas pra-
sības teritorijas izmantošanai 
un apbūvei, tajā skaitā funkcio-
nālais zonējums, publiskā infra-
struktūra, teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumi, kā 
arī citi teritorijas izmantošanas 
nosacījumi. 

Šis gads ir bijis īsts pārbaudī-
jumu laiks gan sociālā die-

nesta darbiniekiem, gan visiem 
Olaines novada iedzīvotājiem. 
Neskatoties uz sarežģīto situā-
ciju, darbinieki bija ierindā un 
nodrošināja sociālo palīdzību 
un visus sociālos pakalpojumus. 
Sociālie darbinieki strādā ar 
dažādām iedzīvotāju grupām –  
sākot no maziem bērniem un 
beidzot ar veciem cilvēkiem, sā-
kot ar cilvēkiem bez dzīvesvietas 
un personām pēc atbrīvošanas 
no ieslodzījuma vietas līdz dzīvē 
visu sasniegušam pilsonim. 

Katrs Olaines novada iedzīvotājs 
var vērsties sociālajā dienestā, 
kur viņš tiks uzklausīts un sadzir-
dēts, lai saņemtu atbalstu prob-
lēmas risināšanā.

Aprūpes mājās darbinieki, ne-
skatoties uz izsludināto ārkārtas 
situāciju, apzinīgi veica savus 
darba pienākumus, ievērojot 
nepieciešamos aizsardzības pa-
sākumus, lai neciestu neviens 
klients un arī paši darbinieki. 
Dienas centra personām ar ga-
rīgās attīstības traucējumiem 
darbinieki darbu pārtrauca tikai 
uz īsu brīdi, kamēr sapratām, ka 
darbu var organizēt atbilstoši 
prasībām, nodrošinot pakalpo-
jumu 12 personām ar īpašām 
vajadzībām. Sociālās aprūpes 
centra darbinieki strādāja ka-
rantīnas apstākļos, nodrošinot 
senioriem gan sociālo, gan me-
dicīnisko aprūpi.

Paldies Olaines novada pašval-
dībai par jaunajām sociālā die-
nesta telpām, kā rezultātā mēs 
varam pieņemt klientus arī pan-
dēmijas laikā. Jaunajās telpās ir 
nodrošināta klientu pieņemša-
nas konfidencialitāte, kā arī dar-
binieku drošība.

Lielu atbildību uzņēmās darbi-
nieki, kuri strādā ar ģimenēm un 
bērniem, – viņi brīvprātīgi uzņē-
mās atbildību par silta ēdiena 
piegādāšanu skolēniem un bēr-
nudārzu audzēkņiem.

Savā darbā cenšamies sekot lī-
dzi jauninājumiem sociālā dar-
ba jomā un to ieviest praksē. 
Lielas cerības liekam uz Eiropas 
Savienības struktūrfondu pro-
jekta “Deinstitucionalizācija un 
sociālie pakalpojumi personām 
ar invaliditāti un bērniem” īste-
nošanu, kā rezultātā Olaines no-
vadā tiks atvērts jauns rehabili-
tācijas centrs bērniem ar īpašām 
vajadzībām un Dienas centrs 
personām ar garīgās attīstības 
traucējumiem tiks pie jaunas, 
moderni aprīkotas mājvietas. 

Ik gadu novembra otrajā otrdie-
nā tiek atzīmēta Sociālo darbi-
nieku diena. Cienījamie sociālie 
darbinieki un visi sociālā darba 
veicēji, vēlamies jūs sveikt 
profesionālajos svētkos un 
teikt paldies par jūsu darbu, 
par jūsu ieguldījumu, izturību 
šajos mainīgajos apstākļos, 
par 367 bērnu pusdienu nodro-
šināšanu mājās Covid-19 krī-
zes laikā, par sniegto palīdzību 
21  ģimenei krīzes situācijā, par 
6473 pieņemtajiem lēmumiem 
sociālās palīdzības un pakalpo-
jumu nodrošināšanā, par jaunu 
risinājumu un pieeju meklēšanu 
ģimenēm, kuras nonākušas grū-
tībās, par atbalstu visiem, kuri to 
ir lūguši un saņēmuši. Novēlam 
jums nepagurt un smelties spē-
kus šai dinamiskajā darbā! 

Anda Liepiņa,
Olaines novada pašvaldības 
aģentūras “Olaines Sociālais 
dienests” direktore

Atceries! Šobrīd savai un apkārtējo 
drošībai ir jāizdara vairāk nekā jau 
zināmās lietas – savstarpējās distances 
ievērošana un roku higiēna. 
Sejas maska jālieto ne tikai sabiedriskajā 
transportā un veikalos, bet arī citās 
iekštelpās publiskās vietās, kad tas ir 
iespējams. Tādējādi pasargāsim gan katrs 
sevi, gan cits citu, kopīgiem spēkiem 
mazinot Covid-19 saslimstības izplatību.

Paziņojums par Olaines novada teritorijas plānojuma 
pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Pārbaudījumu laiks 
sociālajiem darbiniekiem

Olaines
novads –

aktīvs

Daudz laimes, Latvija!
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Olaines	 Vēstures	 un	mākslas	
muzejs novembrī svinēs du-

bultus svētkus – 25 gadu jubileju 
kopš muzeja izveides un pirmo 
dzimšanas dienu jaunajās, re-
novētajās telpās Jelgavas ielā 9.  
Abas svinamās dienas sagadī-
jušās ļoti tuvu, jo 22. novembrī 
muzeju atklāja (1995. gadā), bet 
pērn 29. novembrī tas tika at-
vērts pēc gadu ilgušās pārbūves 
un jauno ekspozīciju izveides.

Muzeja direktore Liene Johan-
sone ar muzeja apmeklējumu 
pirmā gada laikā ir apmierinā-
ta, jo par spīti Covid-19 ierobe-
žojumiem uz šejieni brauc ap-
meklētāji no visas Latvijas. Īpaši 
iecienīts ir Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršruts – tas 
izveidots vietā, kuras apkārtnē 
Pirmā pasaules kara laikā atra-
dās krievu armijas aizsardzības 
līnija.

Kā muzejam ir veicies pirmajā 
darbības gadā jaunajās 
telpās?
No jauna izveidoto muzeju 
pārbūvētajās telpās atklājām, 
neilgi pirms sākās Covid-19 no-
tikumi. Protams, tas ietekmēja 
apmeklējumu, taču par spīti ie-
robežojumiem muzeju līdz sep-
tembrim bija apmeklējuši vairāk 
nekā 3000 cilvēku, kas nelielam 
muzejam ir ļoti labs rādītājs. Tur-
klāt jāņem vērā, ka šogad nav 
notikuši nekādi lieli pasākumi, 
kas parasti pulcē vairāk cilvēku. 
Priecē tas, ka trešdaļa no visiem 
apmeklētājiem ir bijuši skolēni. 
Mūsu izveidotā programma “Ce-
ļojums laikā, 1919” ļauj iepazīt 
Pirmā pasaules kara notikumus 
jaunā, interaktīvā veidā. Šeit 
skolēni tiek sadalīti divās gru-
pās, iejūtoties divās karojošajās 
pusēs, un nodarbības laikā mēs 
izspēlējam vēsturiskos notiku-
mus. Skolēni saņem dažādus 
uzdevumus un, protams, ļoti 
bagātīgu informāciju par Pirmā 
pasaules kara norisēm. Iesais-
tām arī skolotājus. Paši skolēni ir 
teikuši, ka šis piedzīvojums rada 
interesi par vēsturi un ļauj to sa-
skatīt atšķirīgā veidā. 

Pie mums brauc skolēnu grupas 
no dažādiem Latvijas novadiem. 
Ir bijušas pat trīs klases dienā. Šis 
maršruts un programma, manu-
prāt, jau ir mainījusi priekšstatu 
par Olaini kā vietu, uz kuru do-
ties kultūrvēsturiskā tūrismā. 
Tā ir jauna dimensija novadam, 
kuru turpināsim attīstīt.

Kā šī muzeja brīvdabas 
ekspozīcijas daļa tiek 
turpināta?
Ekspozīcija tika projektēta jau 
2017. gadā, un 2018. gadā tapa 
pirmā kārta. Pērn sākām plā-
not nākamos soļus un šī gada 
oktobrī ekspluatācijā nodevām 
projekta otro kārtu – ir uzbūvē-
ta jauna zemnīca, un tai blakus 
ir apskatāmi arī arheoloģiskajos 
izrakumos atrastie priekšmeti. 
Zemnīca šajā gadījumā ir zemē 
iedziļināta fortifikācijas būve, 
kas papildina ekspozīcijas pir-
majā kārtā izveidoto blindāžu, 
kas tika izbūvēta tās oriģinālajā 
atrašanās vietā. Abās projekta 

kārtās esam saņēmuši Eiropas 
Savienības fondu un pašvaldī-
bas finansējumu. 
Ir iecerēta vēl arī projekta trešā 
kārta, kurā plānots izbūvēt arti-
lērijas pozīciju novietnes. Tā būs 
pilnvērtīga kaujas vietas aina, ko 
varēs iepazīt nevis fotogrāfiju 
vai maketa veidā, bet dzīvē, reā-
lā izmērā un autentiskā izskatā.

Kāds ir bijis muzeja 
novērtējums no ekspertu 
puses?
Šis gads muzejam un tā koman-
dai ir bijis īpašs, jo esam saņē-
muši divus nozīmīgus apbal-
vojumus.	 Viens	 ir	 “Gada	 labākā	
būve Latvijā 2019” – kategorijā 
“Pārbūve” saņēmām atzinības 
rakstu un atpalikām tikai no 
tādiem projektiem kā tirdznie-
cības parks “Alfa”, kultūrtelpa 
“Hanzas perons” un citiem gran-
diem. Tāpat arī saņēmām Latvi-
jas Muzeju biedrības gada balvu 

kā	 “Gada	ekspozīcija”	par	mūsu	
izveidoto ekspozīciju “Labora-
torija”. Tātad esam saņēmuši ļoti 
augstu novērtējumu gan par 
jaunizveidotā muzeja saturu, 
gan arī par ēku, kur tas iekārtots. 
Attiecībā uz arhitektoniskajiem 
un tehnoloģiskajiem risināju-
miem mums saskanēja redzē-
jums ar arhitektu Imantu Rubī-
nu, kurš spēja projektā iestrādāt 
muzeja vajadzības.
Gribu	uzslavēt	 savu	komandu	–	

muzeja vecāko speciālistu Māri 
Ribicki, muzejpedagoģes Lieni 
Linarti Bokāni un Arinu Mariju 
Bironti, krājuma glabātāju Evu 
Liepiņu, tūrisma informācijas 
speciālisti	 Silviju	 Garozu	 un	 sa-
biedrisko attiecību speciālisti 
Samantu	Annu	Priedīti.	Viņu	visu	
aktīvā iesaiste, idejas un darbs 
ar pilnu atdevi ir ļāvis mums iz-
veidot jauna veida muzeju, kurā 
cilvēki pēc pirmā apmeklējuma 
grib atgriezties, iesaka mūs ci-
tiem. 

Par kuru muzeja, ekspozīcijas 
daļu jūtat lielāko lepnumu?
Grūti	 nosaukt	 vienu	 konkrētu	
daļu, tas ir viss muzejs kopā. Pa-

gājušā gada novembrī, pēc ār-
kārtīgi saspringta un smaga dar-
ba cēliena, kad es pēdējā vakarā 
apskatīju to, kas tad nu mums te 
ir sanācis, jutu lepnumu gan par 
sevi, gan par kolēģiem un sadar-
bības	 partneriem.	 Visa	 šī	 gada	
garumā pie mums ir braukuši 
kolēģi no citiem Latvijas muze-
jiem, un viņu augstais vērtējums 
apliecina, ka mums ir izdevies.
Jāsaka arī liels paldies pašval-
dībai, kas mums uzticējās un 

uzticēja šīs telpas, kādreizējo ap-
tieku tipiskas blokmājas pirmajā 
stāvā. Izrādās, arī šādā vietā var 
izveidot mūsdienīgu muzeju, 
kas atbilst visām 21. gadsimta 
tehnoloģiskajām prasībām. 

Kādam ir jābūt nākotnes 
muzejam? Ņemot vērā to, cik 
liela ir konkurence par mūsu 
brīvo laiku?
Pirmkārt, muzeja darbinieku ie-
interesētība, lai ikviens apmek-
lētājs te justos gaidīts. Otrkārt, 
muzejam jābūt vizuāli pievilcī-
gam. Dizains ir viena no atslē-
gām. Treškārt, ekspozīcijai ir jā-
būt tehnoloģiski bagātīgai, kas 
spēj aizraut un pārsteigt. Kaut 
kam tādam, ko apmeklētājs gri-
bēs pārstāstīt citiem. Attiecībā 
uz bērniem tā ir arī mērķtiecīga 
sadarbība ar izglītības iestādēm, 
ko mūsu muzejs ir veidojis vairā-
ku gadu garumā un turpina vei-
dot. Dažkārt pēc klases apmek-
lējuma bērni muzejā atgriežas 
jau kopā ar vecākiem.

Ko Jūs teiktu tiem 
olainiešiem, kuri muzejā vēl 
nav bijuši? 
Tiem olainiešiem, kuri pie mums 
vēl nav bijuši, es varu apsolīt 
pārsteigumu. Īpaši tiem, kam 
šķiet, ka Olaine ir jauna pilsēta, 
ka nekādas vēstures te nemaz 
nav. Tiem, kuri jau ir bijuši, varu 
solīt pārsteigumu nākamgad. 
Esam iecerējuši ko jaunu ekspo-
zīcijā, bet pagaidām par to pla-
šāk nestāstīšu.
Runājot par muzeja misiju pla-
šāk, domāju, ka mums katram 
ir vērts ieskatīties un izzināt to 
vietu, kurā esam dzimuši, auguši 
un tagad dzīvojam. Jo bieži ir tā, 
ka vēsturi mēs cenšamies apgūt, 
ceļojot pa pasauli vai lasot par 
kādām tālām zemēm, bet tas, 
kas noticis mūsu tuvumā, paliek 
neizzināts. Un vietējās pilsētas, 
novada muzejs ir palīgs, kas, no 
vienas puses, pastāsta par pa-
gātni, bet, no otras puses, veido 
ciešāku saikni ar šo konkrēto vie-
tu. Tā ir muzeja misija.  

Šis maršruts 
un programma, 
manuprāt, 
ir mainījusi 
priekšstatu par 
Olaini kā vietu, 
uz kuru doties 
kultūrvēsturiskā 
tūrismā

Intervija: personības, pieredze

Ir vērts aiziet un apskatīt!
Olaines Vēstures un mākslas muzejs ir kļuvis par vērtīgu galamērķi olainiešiem un Olaines viesiem, 

saņēmis “muzejnieku” atzinību un ir radījis jaunu pieeju tam, kā skolēni iepazīst vēsturi.

Lienes Johansones  
Latvijas muzeju TOP 3

•	 Latvijas	Nacionālais	 
mākslas muzejs

•	 Oskara	Kalpaka	muzejs	
“Airītes”

•	 Raiņa	muzejs	“Tadenava”

OLAINES NOVA
D

A 
IEDZĪVOTĀJU STĀ

STI
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Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā
pabeigta otrās kārtas būvniecība

Aktuāli par uzņēmējdarbību novadā
Iespējas, izaugsme, uzņēmējdarbība

Olaines	Vēstures	un	
mākslas muzejs ar Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) “Interreg Estonia–Latvia” 
programmas ieguldījumu un 
Olaines novada pašvaldības 
līdzfinansējumu ir pabeidzis 
Pirmā pasaules kara vēstures 
izziņas maršruta otrās kārtas 
būvniecību, uzceļot karavīru 
zemnīcu.

Šī gada jūlijā Pirmā pasaules 
kara vēstures izziņas maršrutā 
Jelgavas ielā 5, Olainē, tika 
uzsākta arheoloģiskā izpēte, 
kuras mērķis bija izpētīt divu 
teritorijā esošo krievu armijas 
zemnīcu atrašanās vietas un 

iegūt papildu informāciju 
par būvkonstrukcijām un 
materiāliem, kādus pielietoja 
krievu armijas karavīri Pirmā 
pasaules kara laikā, būvējot 
zemnīcas, kas bija daļēji 
iedziļinātas purvainajā augsnē. 
Arheoloģiskās izpētes mērķis 
ir sasniegts, un ir iegūta 
informācija par zemnīcu izmēru, 
konstrukciju īpatnībām un 
zemnīcu novietojumu. Tika 
iegūti priekšmeti: glazēti 
krāsns podiņu fragmenti, vara 
monētas (kapeikas, 19. gs. otrā 
puse, 20. gs. sākums), kaltas 
naglas, stikla pudelīte, dažāda 
biezuma ādas fragmenti un citi 
priekšmeti. 

Šobrīd maršruta teritorijā ir 
pabeigti būvniecības darbi, 
kuru laikā tika rekonstruēta 
zemnīca – uguns punkts. 
Būvniecības laikā izveidota 
stilizēta dzelzsbetona 
vitrīna – skapis, kurā atrodas 
arheoloģiskajos izrakumos 
atrastie priekšmeti; ir 
pagarināta pastaigu laipa, 
izveidots jauns informācijas 
stends ar zinātniskās izpētes 
rezultātā iegūto informāciju.
Zemnīcas būvniecība tika 
pabeigta 2020. gada oktobra 
beigās,	tāpēc	Olaines	Vēstures	
un mākslas muzejs tagad 
aicina visus interesentus 
apskatīt Pirmā pasaules kara 

vēstures izziņas maršrutu, 
kas ir brīvi pieejams ikvienam 
interesentam. Ikdienā blindāža 
un zemnīca ir slēgtas drošības 
apsvērumu dēļ, tāpēc lūdzam 
iepriekš pieteikties, ja ir vēlme 
tās apskatīt no iekšpuses. 
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 
pa tālr. 22057669 (Māris).
________

Projektu līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds 
Igaunijas–Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
ietvaros. Papildu informācija 
par militārā mantojuma tūrisma 
projektu pieejama 
www.celotajs.lv.

Projekta kopējais budžets ir 
1 928 992,39 eiro, no tā ERAF 
“Interreg Estonia–Latvia” 
programmas ieguldījums ir 
1 639 643,53 eiro un projekta 
partneru līdzfinansējums 
ir 289 348,86 eiro. Projekta 
budžeta ietvaros kopumā 
tiek atjaunotas, uzlabotas un 
rekonstruētas 36 apskates 
vietas – militārā tūrisma objekti 
gan Igaunijas, gan Latvijas 
teritorijā. Projekts tiek īstenots 
no 2020. gada 1. janvāra līdz 
2022. gada 31. decembrim. 

•	 10.	oktobrī	AS “Olainfarm” 
svinēja uzņēmuma 48. darbības 
gadadienu. Neilgi pirms 
tam uzņēmums apstiprināja 
jauno nākamo piecu gadu 
stratēģiju “Forward” (“Uz 
priekšu”). 2020. gada pirmajos 
sešos mēnešos “Olainfarm” 
grupa veiksmīgi turpināja 
darbību savos noieta tirgos 
un nodrošināja zāļu piegādes 
pieaugumu galvenajās 
terapeitiskajās jomās. Rezultāti 
ļāva “Olainfarm” grupai 
sasniegt pārdošanas apjomus 
66 miljonu eiro apmērā, kas 
ir līdzīgs pārdošanas līmenis 
salīdzinājumā ar pagājušā gada 
pirmo	pusi.	Grupas	galvenais	
tirgus 2020. gada pirmajā pusē 
bija Krievija, kas pārstāv 30% 
no kopējā pārdošanas apjoma. 
Novada vārdā vēlam veiksmi un 
izaugsmi uzņēmumam.

•	 SIA “Smalkais muslis” 
produkts “Smalkais muslis 
ar ogām” Latvijas Lauku 
konsultāciju centra konkursā 
“Novada garša” ieguva sudraba 
vērtējumu kategorijā “Maize un 
miltu izstrādājumi”.

•	 SIA “Smalkais muslis” 
piedalījās SEB bankas 
organizētajā Izaugsmes 
programmas konkursā un 
tika uzņemts programmā. 
Programma paredzēta maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, kas 
reģistrēti Latvijā un darbojas 
vismaz divu gadus un kuru 
apgrozījums sasniedz 200 000 
eiro	gadā.	Galvenais	mērķis	

ir palīdzēt uzņēmumiem 
piedzīvot strauju izaugsmes 
lēcienu – 10 reizes, nevis par 
10% –, tiem apgūstot dažādas 
inovāciju metodes produktu un 
pakalpojumu izstrādei.

•	 SEB bankas un Rīgas 
reģiona pašvaldību 
īstenotajā grantu programmā 
“(ie)dvesma” šogad saņemti 
75 pieteikumi jaunu biznesa 
ideju attīstīšanai. Konkursa 
otrajā kārtā žūrija vērtēja 
iesniegto projektu atbilstību 
programmas kritērijiem, kā arī 
idejas potenciālu un biznesa 
plānu. Paziņojam, ka no Olaines 
novada trešajai kārtai ir izvirzīti 
SIA “A’Polli” un “Be Drezzed” 
projekti. “A’Polli” ir premium 
klases šokolādes ražotājs, 
savukārt “Be Drezzed” ražo 
sieviešu un bērnu apģērbus.

•	 Olaines novada 
uzņēmējdarbības atbalsta 
centra vadītāja kopā ar 
operatoru oktobrī apmeklēja 
desmit novada uzņēmumus, 
lai veidotu sižetus par 
uzņēmumiem un Olaines 
novada uzņēmējdarbības 
profilu. Sarunās ar uzņēmumu 
pārstāvjiem tika konstatēts, 
ka uzņēmumi, neskatoties 
uz pandēmijas sagādātajām 
grūtībām, ir apņēmības pilni 
ne tikai turpināt darbu, bet 
arī attīstīties, meklēt jaunus 
noieta tirgus un daudzi no 
uzņēmumiem gaida arī jaunus 
darbiniekus, kuri pievienosies 
viņu kolektīviem.

•	 Jau	pavisam	drīz	ceļa	posmā	
starp Jaunolaini un Olaini 
durvis vērs “Viršu” degvielas 
uzpildes stacija. Šī būs pilna 
servisa stacija, kur varēs 
iegādāties visu degvielu veidus, 
arī	saspiesto	dabasgāzi	(CNG).	
Stacijā būs iespēja nobaudīt 
gardo	“Viršu”	kafiju,	kas	
grauzdēta tepat Latvijā, kā 
arī atgūt spēkus ar kādu no 
karstajām uzkodām – suši, 
kebabu, burgeru, burito 
un citām. Sortimentā būs 
padomāts arī par veģetāriešiem 
un vegāniem, tāpēc katrs 
atradīs savai gaumei ko 
piemērotu. Plānots, ka būvdarbi 
tiks pabeigti un degvielas 
uzpildes stacija tiks atvērta jau 
nākamā gada sākumā.

•	 “DPD”	šī	gada	19.	oktobrī	
Jaunolainē, Baznīcas ielā 10, pie 
veikala “Top”, uzstādīja jaunu 
paku skapi. Tas jau ir pieejams 
visiem novada iedzīvotājiem. 
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Aktualitātes īsumā
Informācijai

•	 8.	oktobrī	notika	Rīgas	domes	un	
Pierīgas pašvaldību apvienības (kuras 
sastāvā ir arī Olaines novada pašvaldība) 
tikšanās. Tikšanās laikā tika pārrunāti 
turpmākās sadarbības formāti un 
virzieni, iezīmētas galvenās prioritātes, 
apspriesti iespējamie un iedzīvotāju 
ikdienai būtiskie investīciju projekti, kā 
arī Eiropas Savienības Atveseļošanas un 
noturības mehānisma (RRF) finansējuma 
piesaiste.
Tikšanās laikā Pierīgas pašvaldību 
vadītāji norādīja, ka Rīgai un Pierīgai 
ir ļoti daudzi un dažādi savstarpēji 
pārrunājami un risināmi jautājumi. 
Pašvaldību vadītāji kā galvenās norādīja 
satiksmes organizācijas problēmas, 
īpaši uzsverot veloceļu sakārtošanu 
un attīstību, transporta infrastruktūras 
atjaunošanas jautājumus, kā arī 
mobilitātes problēmu risinājumus, jo 
Pierīgā, kur iedzīvotāju skaits ik gadu 

pieaug, ir būtiska mobilitāte starp 
Rīgu un Pierīgas pašvaldībām, kā arī 
tālākiem reģionāliem attīstības centriem. 
Būtiska ir arī sadarbība ūdensapgādes 
un kanalizācijas jautājumos, jo tā skar 
gan iedzīvotājus, gan arī uzņēmējus un 
tajā ir nepieciešams veikt savstarpējās 
sadarbības uzlabojumus. Pierīgas 
pašvaldību vadītāji tikšanās laikā 
arī apstiprināja, ka šobrīd veiksmīgi 
sadarbojas ar Rīgas izglītības un kultūras 
nozares pārstāvjiem.
Sanāksmes laikā tika iezīmēti potenciālie 
sadarbības sektori – vienota transporta 
infrastruktūras izveide, sabiedriskā un 
velotransporta kustības nodrošināšana, 
urbānās (apbūves) attīstības plānošana. 
Tika arī izvirzīti sadarbības mērķi ar jau 
noteiktiem termiņiem. Tuvākajā laikā ir 
plānots vienoties par RFF projektiem. 
Līdz novembra beigām ir jāizveido 
sadarbības modelis, kas darbojas 
patstāvīgi, bet līdz gada beigām ir mērķis 
izstrādāt vienotas sadarbības formas un 
prioritāros virzienus. 
Pašvaldību vadītāji vienojās par 
turpmāko sadarbību un regulārām 
sanāksmēm kopā ar atbildīgajiem 
speciālistiem, lai risinātu Rīgai un Pierīgai 
kopīgos jautājumus. 

•	 AS “Olaines ūdens un siltums” 
2020./2021. gada apkures sezonu 
ir sākusi 15. oktobrī, par piegādāto 
siltumenerģiju Olaines pilsētā 

piemērojot tarifu 43,39 eiro par 
megavatstundu	(bez	PVN),	kas	šobrīd	
ir viens no zemākajiem tarifiem Latvijā. 
Apkure tika pieslēgta, izvērtējot faktiskos 
laikapstākļus, kā arī uzklausot dzīvokļu 
īpašnieku izteikto viedokli. 

AS “Olaines ūdens un siltums” regulāri 
veic dzīvojamo māju siltummezglu 
profilaktisko apkopi, pirms apkures 
sezonas uzsākšanas ir veiktas visu 
dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu 
hidrauliskās pārbaudes, kuru laikā 
konstatētie defekti ir novērsti. 
Uzņēmums atgādina klientiem: ja, 

sākoties apkures sezonai, dzīvokļu 
īpašnieki konstatē, ka radušās kādas 
tehniskas problēmas un siltuma piegāde 
ir traucēta, par to jāinformē Tehniskais 
dienests, zvanot pa tālruni 67966335 
(visu diennakti).
---------------
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija (SPRK), izskatot AS “Olaines 
ūdens un siltums” iesniegto 
siltumenerģijas apgādes tarifu aprēķinu, 
šogad lēma, ka no 2020. gada 1. jūnija 
tarifs būs 43,39 EUR/MWh (iepriekšējā 
apkures sezonā – 46,45 EUR/MWh).
SPRK ir nolēmusi piešķirt AS “Olaines 
ūdens un siltums” atļauju pašai noteikt 
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifus kurināmās (dabasgāze) un 

iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu 
gadījumā. Tas nozīmē: ja dabasgāzes 
vai iepirktās siltumenerģijas cena būs 
zemāka par tarifā iekļauto, uzņēmumam 
pie nemainīga kurināmā patēriņa 
apjoma un iepirktās siltumenerģijas 
apjoma ir pienākums noteikt zemāku 
tarifu. Plašāk ar siltumenerģijas tarifiem 
var iepazīties www.ous.lv.

Ineta	Valdmane,
AS “Olaines ūdens un siltums”
sabiedrisko attiecību speciāliste

•	 Īsta	rudens	darbu	rosība	šajā	mēnesī	
bija redzama gan pilsētas teritorijā, gan 
novada lauksaimnieku ražas laukos, gan 
piemājas dārzos.

Parkā pie Olaines Kultūras centra tika 
veidotas jaunas apstādījumu vietas 
krāšņām rododendru un hortenziju 
dobēm, bet apaļajā dobē pie t/c “Olanija” 
tika izņemti novecojušie krūmi un citi 
augi, kā arī mainīta augsne un vēlāk 
sastādītas ziemcietes, spirejas un citi 
augi, kas mūs ar savu krāšņumu priecēs 
jau nākamajā pavasarī. 
Šie un līdzīgi darbi notika dažādās 
vietās pilsētā: Stacijas laukumā Zeiferta 
ielā, Olainē (ovālās dobes pie Olaines 
dzelzceļa stacijas); Zemgales ielā 32/34, 

Olainē (zaļajā zonā pie gājēju pārejām); 
Jelgavas ielā 8, Olainē (skvērā ar akmens 
sēņu figūrām); Zeiferta ielā 6b, Olainē 
(pie represēto piemiņas vietas).
Darbus veica SIA “Alejas projekti”, kas 
uzvarēja pašvaldības izsludinātajā 
iepirkuma konkursā par apstādījumu 
ierīkošanu Olaines pilsētā.

•	 Aktīvs	ražas	novākšanas	laiks	sācies	
arī SIA “Ķeizarsils” strādniekiem. 
Mūsu novadā uzņēmums iznomā un 
apstāda 190 ha lauksaimniecības zemes. 
Uzņēmuma agronome Baiba Johansone 
stāsta, ka Olaines novadā zeme 
vērtējama kā ļoti auglīga un augstvērtīga 
gan dārzeņiem, gan graudaugiem. 
Šogad laukos audzētas bietes, kartupeļi, 
pastinaki, sakņu pētersīļi un burkāni, 
kam šogad padevusies ļoti laba 
raža. Atsevišķos laukos burkānu raža 
pārsniedz 100 t/ha.

•	 Mūsu	lielākajiem	graudkopjiem,	
saimniecībām “Kalnāji” un “Zariņi”, 
kas mūsu novadā apsaimnieko vairāk 
nekā 900 ha zemes, šogad 180 ha  
platībā auga rapsis, 160 ha – rudzi, bet 
500 ha – kvieši. Šogad labvēlīgs ražas 
gads bijis rapsim – 4,25 t/ha, rudziem –  
7,2 t/ha, bet kviešiem – vairāk nekā  
6 t/ha. Saimniecības lepojas, ka šogad 
pirmo gadu 32 ha platībā izmēģinājuma 
kārtā audzējušas cietos kviešus jeb 
makaronu kviešus, no kuriem top 
augstvērtīgi makaroni. Jāpiebilst, ka 
Latvijai piemērotas cieto kviešu šķirnes 
Valsts	Stendes	graudaugu	selekcijas	
institūtā sāka audzēt tikai 2015. gadā. 
Kultūraugam nepieciešams kontinentāls 
klimats, kāds ir Zemgalē un Latgalē. 

•	 Turpinot	rūpēties	par	aktīvu	
dzīvesveidu Olaines novadā, šajā 
rudenī ir veikti uzlabojumi brīvdabas 
trenažieriem Olaines Mežaparkā. 
Četri no esošajiem trenažieriem, kas bija 
fiziski un morāli novecojuši, ir nomainīti 
pret jauniem, bet pārējie ir atjaunoti un 
pārkrāsoti.

•	 Atpūtas vietā pie Mežezera 
izvietoti jauni soli nesteidzīgai dabas 
baudīšanai un labiekārtotas ugunskura 
vietas, bet tiem iedzīvotājiem, kuri 
peldsezonu vēlas turpināt, – ziemas 
peldētājiem jeb tā sauktajiem “roņiem”, 
kādu mūsu novadā nav mazums, – pie 
Mežezera un Līdumu karjera izvietotas 
pārģērbšanās kabīnes. 

Foto: Rīgas domes 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA 
“Zeiferti” ir sagatavojušas dzīvo-

jamo māju uzturēšanas un apsaimnieko-
šanas darbu tāmes un dzīvojamo māju 
uzturēšanas darbu plānus. Dzīvojamo 
māju uzturēšanas un apsaimniekošanas 
darbu tāmēs ietverti maksājumi par ob-
ligāto pārvaldīšanas darbību veikšanu, tai 
skaitā par:
•	 dzīvojamās	mājas	un	tai	piesaistītās	

teritorijas uzkopšanu;
•	 dzīvojamās	mājas	tehnisko	uzturēšanu,	

avārijas dienesta darbību;
•	 remonta	darbu	organizēšanu;
•	 siltumapgādes,	kanalizācijas	un	citu	

pakalpojumu nodrošināšanu;
•	 dzīvojamās	mājas	lietas	vešanu;
•	 rēķinu	izrakstīšanu;
•	 citiem	pakalpojumiem,	kuru	

nodrošināšana jāveic pārvaldniekam 
saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.

“Arī nākamajā periodā prioritāte būs 
dzīvojamo māju renovācija. Sastādot 
dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plā-
nus, ir izvērtēta katras dzīvojamās mājas 
iesaistīšanās renovācijas procesā, attiecī-
gi plānojot veicamo uzturēšanas darbu 
apjomu. Mājās, kuras nākamajā periodā 
neiesaistīsies renovācijas procesā, priori-
tāte ir vērsta uz iekšējo inženiertīklu, t. i., 
karstā un aukstā ūdens cirkulācijas stāv-
vadu, kanalizācijas, kā arī jumtu un citu 
būvkonstrukciju remontu un atjaunoša-
nu,” norāda uzņēmumu valdes priekšsē-

dētājs Mārcis Mazurs.
Dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar minē-
tajiem dokumentiem un sešu nedēļu laikā 
pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lē-
mumu par sagatavotā dzīvojamās mājas 
uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto 
pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu 
vai noraidīšanu. Ja dzīvokļu īpašnieki nav 
pieņēmuši attiecīgu dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmumu, pārvaldnieka sastādī-
tais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinā-
tie pārvaldīšanas maksājumi stājas spēkā 
nākamā gada 1. janvārī. Informācija par 
dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaim-
niekošanas maksu būs izvietota katras 
mājas kāpņutelpā uz ziņojuma dēļa, kā arī 
būs pieejama www.ous.lv. 
Ja ir jautājumi vai neskaidrības par 
apsaimniekošanas darbu tāmēm 
vai uzturēšanas darbu plāniem, 
jāvēršas pie AS “Olaines ūdens un 
siltums” Namu apsaimniekošanas daļas 
vadītāja (tālr. 26461000, e-pasta adrese 
martins.salnajs@ous.lv) vai SIA “Zeiferti” 
lietvedībā (tālr. 67965897, e-pasta adrese 
zeiferti@inbox.lv). 
Pieprasot informāciju elektroniski, īpaš-
niekam vai pilnvarotai personai, nosūtot 
pieprasījumu, obligāti jānorāda: dzīvokļa 
adrese; informācijas pieprasītāja vārds, 
uzvārds; e-pasta adrese, uz kuru piepra-
sītā informācija ir jānosūta. 

Ineta	Valdmane,
AS “Olaines ūdens un siltums”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Novada dārzkopības sabiedrību 
teritorijās plānots izveidot jaunus dalīto 

atkritumu savākšanas punktus 

Ir sagatavoti dzīvojamo māju
uzturēšanas darbu plāni 2021. gadam

Jaunumi novadā

AS “Olaines ūdens un siltums” sa-
darbībā ar vides apsaimniekoša-

nas	uzņēmumu	SIA	“Eco	Baltia	Vide”,	kas	
apsaimnieko stiklam paredzētos kontei-
nerus, 2020.  gada septembrī un oktobrī 
Olaines novadā ir izveidojusi astoņus jau-
nus dalīto atkritumu savākšanas punktus 
(stikls, papīrs, plastmasa): četrus Medem-
ciemā	 (divi	 –	 “VEF	 Baloži”,	 viens	 –	 “Ko-
mutatorā”, viens – Torņa ielā) un četrus 
Lubaušos.
Turpinot dalīto atkritumu sistēmas attīstī-
bu Olaines novadā, AS “Olaines ūdens un 
siltums” ar sadarbības partneri SIA “Her-
lig” plāno izveidot vēl 40 jaunus dalīto 
atkritumu savākšanas punktus novada 
dārzkopības sabiedrību teritorijās un ir 
uzsākta pieteikšanās šo punktu izveidei. 
AS “Olaines ūdens un siltums” vēlas infor-
mēt novada iedzīvotājus, ka jauni dalīto 
atkritumu savākšanas punkti tiks veidoti 
tikai sadarbībā ar katras konkrētās dārz-
kopības sabiedrības (DKS) vadību, tāpēc 
iedzīvotāji savas idejas un vēlmes var 
paust attiecīgās sabiedrības vadībai. 
Piesakoties uz noteiktu dalīto atkritumu 
savākšanas vietu skaitu, DKS vadībai 
ir jānorāda konkrēta vieta dalīto atkri-

tumu savākšanas punktu izveidei. Pēc 
vietas izvēles tiks slēgts līgums ar DKS 
vadību par dalīto atkritumu savākšanas 
punktu apkalpošanu. Līgums ietvers ap-
kalpošanas kārtību, tai skaitā to, ka DKS 
ir atbildīga par kārtības uzturēšanu pie 
konteineriem, un to, ka neatbilstošu at-
kritumu gadījumā (gan konteineros, gan 
tiem blakus) rēķins par šiem atkritumiem 
tiks izrakstīts DKS.

AS “Olaines ūdens un siltums” norāda: ja 
konteineros vairākkārt tiks ievietoti neat-
bilstoši atkritumi un tos attiecīgi neva-
rēs uzskatīt un pieņemt kā dalītos atkritu-
mus, tad konkrētais atkritumu savākšanas 
punkts tiks likvidēts un konteineri –  
aizvākti.
DKS vadības pārstāvji ir aicināti pieteik-
ties dalīto atkritumu savākšanas punktu 
izveidei, sūtot informāciju par punktu 
skaitu un plānoto vietu uz e-pasta adresi 
atkritumi@ous.lv. 
Tā kā plānoto punktu izveides vietu skaits 
ir ierobežots, šādu iespēju savā DKS iegūs 
tie, kuri pirmie būs pieteikušies un atbil-
dīs iepriekšminētajiem punktu izveidoša-
nas nosacījumiem! 

Olaines novada pašvaldība
izsludina pieteikšanos

Administratīvās komisijas sekretāra
amatam 

Prasības kandidātiem: 
1. augstākā juridiskā izglītība;
2. administratīvo pārkāpumu lietvedības pārzināšana, 
 normatīvo tiesību aktu un judikatūras pielietošana praksē;
3. izpratne par pašvaldības darba organizāciju  

(par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze  
pašvaldībā vai tiesībsargājošajās iestādēs);

4. spēja patstāvīgi plānot savu darbu un ievērot termiņus,  
augsta atbildības sajūta un precizitāte;

5. lieliskas saskarsmes prasmes, prasmes strādāt ar lielu dokumentu un 
informācijas daudzumu, stresa noturība, spēja strādāt komandā un 
pozitīva attieksme;

6. teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas;
7. lietvedības normatīvo aktu pārzināšana; prasme lietot biroja tehniku  

un datortehniku (“MS Word”, “MS Excel”);
8. pieredze darbā ar datubāzēm (“ZZ Dats”, NĪNO, JUPIS,  

Sodu reģistrs, APAS) tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pienākumi:
1. organizēt Administratīvās komisijas darbu,  

tai skaitā Administratīvās komisijas sēdes;
2. nodrošināt dokumentu atbilstību lietvedības prasībām;
3. ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus;
4. protokolēt Administratīvās komisijas sēžu gaitu;
5. sagatavot Administratīvās komisijas dokumentu projektus  

(lēmumi, pavēstes, paziņojumi, brīdinājumi, paskaidrojumi tiesai) un 
domes lēmumu projektus jautājumos, kas ir Administratīvās komisijas 
kompetencē;

6. nodot piespiedu izpildei lēmumus par administratīvā soda  
uzlikšanu un kontrolēt to izpildi;

7. organizēt Administratīvās komisijas dokumentu glabāšanu  
un nodošanu arhīvā;

8. pārstāvēt Administratīvo komisiju kā iestādi tiesā.

Mēs piedāvājam:
1. interesantu un atbildīgu darbu uz noteiktu laiku;
2. labus darba apstākļus un stabilu atalgojumu  

(1030 eiro pirms nodokļu nomaksas);
3. sociālās garantijas;
4. iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
5. veselības un dzīvības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret nelaimes 

gadījumiem (pēc pārbaudes laika).

CV,	pieteikuma	vēstuli	un	izglītību	apliecinošu	dokumentu	kopijas	 
līdz 2020. gada 10. novembrim (ieskaitot) lūdzam nosūtīt pa pastu vai 
iesniegt personīgi Olaines novada pašvaldībā Zemgales ielā 33, Olainē, 
LV-2114,	vai	nosūtīt	uz	e-pasta	adresi	iveta.grundmane@olaine.lv	ar	norādi	
“Administratīvās komisijas sekretārs”.

Sazināsimies	ar	kandidātiem,	kuri	būs	iekļauti	atlases	otrajā	kārtā.	Vakancei	
atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju, kuras laikā būs 
iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

Olaines novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos 
norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla 
atlases norisi, personas datu apstrādes pārzine ir Olaines novada dome, 
kontaktinformācija:	Zemgales	iela	33,	Olaine,	LV-2114.	Par	Olaines	novada	
domes veikto personas datu apstrādi varat uzzināt, sazinoties ar mūsu datu 
aizsardzības speciālistu – e-pasta adrese info@fpda.lv.

VAKANCE
JAUNA



6  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

•	 Pieņemt	zināšanai	Olaines	 
1. vidusskolas direktora, Olaines  
2. vidusskolas direktores un Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas direktora 
ziņojumus par skolu gatavību 
2020./2021. mācību gadam. 

•	 Pieņemt	zināšanai	Olaines	
pirmsskolas izglītības iestādes  
(turpmāk – PII) “Zīle” vadītājas, Olaines 
PII “Dzērvenīte” vadītājas, Olaines  
PII “Ābelīte” vadītājas un Olaines  
PII “Magonīte” vadītājas ziņojumus par 
iestāžu gatavību 2020./2021. mācību 
gadam.

•	 Apstiprināt	viena	izglītojamā	
uzturēšanas izmaksas 2020. gadā  
Olaines novada pašvaldības izglītības 
iestādēs:
- PII “Zīle” – 285,01 eiro mēnesī;
- PII “Dzērvenīte” – 342,30 eiro mēnesī;
- PII “Magonīte” – 264,84 eiro mēnesī;
- PII “Ābelīte” – 426,74 eiro mēnesī;
- Olaines 1. vidusskolā –  

77,94 eiro mēnesī;
- Olaines 2. vidusskolā –  

84,97 eiro mēnesī.
Uzdod izpilddirektora vietniekam 
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.

•	 Grozīt	2017.	gada	22.	marta	nolikumu	
Nr. NOL3/2017 “Olaines 1. vidusskolas 
nolikums”, papildinot tā 3.1. punktu 
ar 3.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“3.1.10. vispārējās vidējās izglītības 
programmu (kods 31016011)”.

•	 Grozīt	2017.	gada	27.	septembra	
nolikumu Nr. NOL6/2017 “Olaines  
2. vidusskolas nolikums”, izsakot tā  
11. punktu šādā redakcijā: 

“11. Skola īsteno:
11.1. pirmsskolas izglītības 
mazākumtautību programmu –  
kods 01011121;
11.2. pamatizglītības mazākumtautību 
programmu – kods 21011121;
11.3. vispārējās vidējās izglītības 
matemātikas, dabaszinību un  
tehnikas virziena mazākumtautību  
programmu – kods 31013021;
11.4. speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību programmu 
izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem – kods 21015621;
11.5. vispārējās vidējās izglītības 
matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programmu –  
kods 31013011;
11.6. vispārējās vidējās izglītības 
programmu – kods 31016011”.

•	 Atbrīvot	Juri	Kalniņu	no	Olaines	
Sporta centra direktora amata  
2020. gada 18. oktobrī.

•	 Iecelt	Viesturu	Dumpi	Olaines	Sporta	
centra direktora amatā no 2020. gada  
19. oktobra.

•	 Apstiprināt	saistošos	noteikumus	
Nr.	SN11/2020	“Grozījumi	Olaines	
novada domes 2017. gada 27. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN9/2017 
“Olaines novada pašvaldības nolikums””.

•	 Atbalstīt	dārzkopības	kooperatīvās	
sabiedrības “Lejas 1” projektu “DKS 
“Lejas 1” iekšējo centrālo ceļu remonts” 
par kopējo summu 6524,32 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 3914,59 eiro.

•	 Atbalstīt	kooperatīvās	dārzkopības	
sabiedrības “Ezītis” projektu “Iekšējo 
pievadceļu pie nekustamajiem 
īpašumiem izbūve KDS “Ezītis” 
koplietošanas teritorijā” par kopējo 
summu 15 354,90 eiro ar pašvaldības 
finansējumu 9212,94 eiro.

•	 Atbalstīt	kooperatīvās	sabiedrības	
“Rīts” projektu “KS “Rīts” 8. un 16. ceļa 
asfalta posma pagarinājuma un grants 
nomaļu izbūve” par kopējo summu 
ar	PVN	2202,00	eiro	ar	pašvaldības	
finansējumu 1101,00 eiro.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu Akācijas ielā 18, Pārolainē, 
0,3380 ha platībā zemes nomniekam  
A. K. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s) “Ežupe” Nr. 47, Jāņupē, 
0,0622 ha platībā zemes nomniekam  
S. M. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	 
½ domājamo daļu no zemesgabala d/s 
“Jāņupe-2” Nr. 25/203, Jāņupē, 0,0602 ha  
platībā zemes nomniecei – Amerikas 
Savienoto	Valstu	pilsonei	I.	K.	(K.	I.	A.).	

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	 
d/s “Ezītis” Nr. 212, Ezītī, 0,0587 ha  
platībā zemes nomniekam S. D. S. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu	“Vīksnas”	Nr.	1566,	 
Jāņupē, 0,0593 ha platībā zemes 
nomniekam Ņ. L. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu d/s “Ceriņi-M” Nr. 4552, 
Jāņupē, 0,0607 ha platībā zemes 
nomniekam E. A. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu Pionieru ielā 1, Jaunolainē, 
0,2744	ha	platībā	zemes	nomniekam	J.	G.
 
•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	 
d/s “Rīga” Nr. 155, Jāņupē, 0,0615 ha 
platībā zemes nomniekam D. B. 

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 

(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu: 
- dzīvokli Zeiferta ielā 14-31, Olainē;
- zemesgabalu d/s “Medņi” Nr. 102, 

Jāņupē, 0,0546 ha platībā;
-	 zemesgabalu	d/s	“Virši”	Nr.	11,	Viršos,	

0,0536 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Medņi” Nr. 20, 

Jāņupē, 0,0600 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Rītausma” Nr. 45, 

Medemciemā, 0,0736 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Tiltiņi” Nr. 193, 

Stīpniekos, 0,0660 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Lazdas” Nr. 2841, 

Jāņupē, 0,0556 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Rīts” Nr. 383/384, 

Medemciemā, 0,1315 ha platībā.

•	 Atsavināt	publiskā	izsolē	pašvaldībai	
piederošo zemesgabalu un apstiprināt tā 
izsoles noteikumus d/s:
-	 “Zīles”	Nr.	278,	Vaivados,	 

0,0654 ha platībā  
(kadastra numurs 80800160496);

-	 “Zīles”	Nr.	309,	Vaivados,	 
0,0726 ha platībā  
(kadastra numurs 80800160524);

-	 “Vizbuļi-2”	Nr.	3730,	Jāņupē,	 
0,0665 ha platībā  
(kadastra numurs 80800210674);

- “Atlantika” Nr. 208, Jāņupē,  
0,0733 ha platībā  
(kadastra numurs 80800201276).

•	 Atcelt	dienesta	dzīvokļa	statusu	
dzīvoklim	Gaismas	ielā	4-32,	Stūnīšos.

•	 Atsavināt	publiskā	izsolē	pašvaldībai	
piederošo dzīvokli un apstiprināt tā 
izsoles noteikumus:
- “Birznieki 2”-17, Jaunolainē (vienistabas 

dzīvoklis, kopējā platība – 30,00 kv. m);
-	 Gaismas	ielā	4-32,	Stūnīšos	(vienistabas	

dzīvoklis, kopējā platība – 36,10 kv. m).

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	“Tiltiņi”	
Nr. 156, Stīpniekos, 0,0581 ha platībā 
2020. gada 15. septembra atsavināšanas 
izsoles protokolu.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	“Pūpoli”	
Olaines pagastā 2,4045 ha platībā  
2020. gada 15. septembra atsavināšanas 
izsoles protokolu.

•	 Apstiprināt	vienistabas	dzīvokļa	
Jelgavas ielā 14-50, Olainē, 42,90 kv. m  
platībā 2020. gada 15. septembra 
atsavināšanas izsoles protokolu.

•	 Apstiprināt	transportlīdzekļa	
“Volkswagen	Caddy”	(valsts	 
reģistrācijas	numurs	JG4128)	2020.	gada	
15. septembra atsavināšanas izsoles 
protokolu.

•	 Iznomāt	I.	K.	zemesgabalu	 
d/s	“Vizbuļi-2”	Nr.	3819,	Jāņupē,	ar	
kadastra apzīmējumu 8080 021 0728 
0,0728 ha platībā, kā arī īpašumā esošās 
ēkas – dārza mājas jaunbūves ar kadastra 
apzīmējumu 8080 021 0728 001 – 

uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 
laiku līdz 2030. gada 30. septembrim ar 
zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības.

•	 Ar	2020.	gada	30.	septembri	izbeigt	
2011. gada 10. oktobrī noslēgto lauku 
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 451 
par zemesgabala 2 ha platībā “Bajāri 2” 
ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0042 
iznomāšanu Z. S., pamatojoties uz Z. S. 
iesniegumu un 2020. gada 21. augusta 
ēku dāvinājuma līgumu. Iznomāt E. S. 
minēto zemesgabalu, kā arī īpašumā 
esošās mājas ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0042 001 uzturēšanai no  
2020. gada 1. oktobra līdz 2030. gada 
30. septembrim ar zemes nomas maksu 
gadā 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības.

•	 Noteikt,	ka	pašvaldībai	piekrīt	un	ir	
ierakstāma zemesgrāmatā uz Olaines 
novada pašvaldības vārda Olaines 
administratīvajā teritorijā rezerves zemes 
fondā ieskaitītā zeme:
1. “Aizupes” ar kadastra apzīmējumu 

80800140030, platību 1,0000 ha,  
NĪLM kodu 0101, plānoto izmantošanu 
“VA”	un	zemes	kadastrālo	vērtību	
2205 eiro;

2. “Dzenīši” ar kadastra apzīmējumiem 
80800160825 un 80800160838, 
platībām attiecīgi 3,9600 ha un 
2,7800 ha, NĪLM kodu 0101, plānoto 
izmantošanu “DzS” un zemju 
kadastrālajām vērtībām attiecīgi  
3168 eiro un 2058 eiro;

3. “Rāceņi” ar kadastra apzīmējumu 
80800170449, platību 1,2000 ha, NĪLM 
kodu 0101, plānoto izmantošanu “DM” 
un zemes kadastrālo vērtību 216 eiro;

4.	 “Vizbuļi	3”	ar	kadastra	apzīmējumu	
80800110540, platību 1,5000 ha,  
NĪLM kodu 0101, plānoto izmantošanu 
“LA” un zemes kadastrālo vērtību 
1800 eiro;

5. “Zelmeņi” ar kadastra apzīmējumu 
80800120479, platību 0,9400 ha,  
NĪLM kodu 0701, plānoto izmantošanu 
“Lrek” un zemes kadastrālo vērtību  
40 138 eiro;

6. “Mazlubauši” ar kadastra apzīmējumu 
80800040027, platību 0,2940 ha, 
NĪLM kodiem 0601 un 0101, plānoto 
izmantošanu “DP” un zemes 
kadastrālo vērtību 2714 eiro;

7. “Nogordi” ar kadastra apzīmējumu 
80800020841, platību 0,3000 ha,  
NĪLM kodu 0601, plānoto 
izmantošanu “IZPt” un zemes 
kadastrālo vērtību 15 360 eiro;

8. “Rezerves zemes fonds” ar kadastra 
apzīmējumu 80800020759, platību 
0,0400 ha, NĪLM kodu 0101, plānoto 
izmantošanu “IZPt” un zemes 
kadastrālo vērtību 4 eiro.

Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80800160838 tiek izdalīta 

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (septembris, oktobra ārkārtas sēde) 

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.

Turpinājums 7. lpp.   
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Olaines novada pašvaldības 
speciālisti pieņem apmeklētājus 
pirmdienās (no plkst. 10.00 līdz 19.00; 
pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00) 
un ceturtdienās (no plkst. 8.00 līdz 18.00; 
pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00) 
pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām par 
tikšanās laiku vienoties ar konkrēto 
speciālistu, sazināties var, zvanot pa 
tālruni vai rakstot uz darbinieka e-pasta 
adresi (darbinieku kontaktinformācija 
pieejama www.olaine.lv).

Olaines novada domes priekšsēdētājs 
un viņa vietnieki iedzīvotājus pieņem 
pirmdienās no plkst. 14.30 līdz 18.30 pēc 
iepriekšēja pieraksta: 

•	 Olaines	novada	domes	priekšsēdētājs	
Andris Bergs – tālr. 29111079; 

•	 domes	priekšsēdētāja	pirmā	vietniece	
Inta Purviņa – tālr. 26410258; 

•	 domes	priekšsēdētāja	otrais	vietnieks	
Aleksandrs Čmiļs – tālr. 29237671.

Izpilddirektors iedzīvotājus pieņem 
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.30 un 
ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 11.30 
pēc iepriekšēja pieraksta –  
tālr. 29204909.

Olaines novada pašvaldība:  
tālr. 67964333, 20178620, 
e-pasta adrese pasts@olaine.lv.

no esošā nekustamā īpašuma un 
reģistrēta ar jaunu nosaukumu  
“Dzenīši 1” sastāvā un zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 80800020759 tiek 
izdalīta no esošā nekustamā īpašuma un 
reģistrēta nekustamā īpašuma “Nogordi” 
ar kadastra numuru 80800020841 
sastāvā.

•	 Atļaut	apvienot	zemes	vienību	ar	
kadastra apzīmējumu 8080 017 0450 un 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 017 0154 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar kopējo, aptuveno 
platību 0,1191 ha. Piešķirt vienotu adresi 
apvienotajai zemes vienībai un ar to 
funkcionāli saistītajām ēkām  
“Sputņiks 3”, Dāvi, mainot iepriekš 
noteiktās adreses pierakstu. Dzēst adresi 
“Sputņiks 2”, Dāvi. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. 

•	 Atcelt	Olaines	novada	domes	 
2020. gada 29. aprīļa sēdes lēmumu  
“Par nekustamā īpašuma Zariņi 
(Pēterniekos) sadalīšanu” (6. prot., 17. p.). 
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Zariņi” (kadastra Nr. 8080 011 0134) 
zemi ar kadastra apzīmējumu 8080 011 
0135 un atļaut to apvienot ar nekustamā 
īpašuma “Balsiņi” zemi ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0183, un saglabāt 
apvienotajām zemes vienībām un ar 
to funkcionāli saistītajām ēkām adresi 
“Balsiņi”, Pēternieki, Olaines pag., Olaines 
nov.,	LV-2127,	mainot	iepriekš	noteiktās	
adreses pierakstu. Noteikt apvienotajai 
zemes vienībai “Balsiņi” lietošanas 
mērķi 0601 “Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve” 0,15 ha platībai un 0101 
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” – atlikušajai, 
aptuvenajai platībai 4,52 ha. Organizēt 
piekļūšanu apvienotajai zemes vienībai 
“Balsiņi” pa esošo nobrauktuvi no 
valsts	vietējās	nozīmes	autoceļa	V28	
(Blukas–Emburga) zemes ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0452. Piešķirt 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0134 nosaukumu “Zariņu lauks”, 
Pēternieki, Olaines pag., Olaines nov., 
un noteikt lietošanas mērķi 0101 “Zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība” aptuveni 9,4 ha 
platībai, un organizēt piekļūšanu tai no 
pašvaldības autoceļa Pēternieki–Ķesteri 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0444.

•	 Apstiprināt	Olaines	sadarbības	
teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikumu	jaunā	redakcijā.	Grozīt	Olaines	
novada domes 2018. gada 28. februāra 
sēdes lēmumu “Par Olaines sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
sastāva apstiprināšanu” (4. prot., 25. p.), 
izsakot komisijas sastāvu šādā jaunā 
redakcijā: “Komisijas priekšsēdētājs: 
Aivars Osītis (Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs); Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieki: Mārtiņš 
Bojārs (Mārupes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs); Andris Bergs 
(Olaines novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs); Andrejs Kotovs 
(VUGD	RRP	5.	daļas	komandieris);	
Dmitrijs	Novikovs	(VUGD	RRP	Olaines	
daļas komandieris); Komisijas locekļi: 
Andris	Veidemanis	(Rīgas	Reģionālās	
virsmežniecības Babītes nodaļas vecākais 
mežzinis);	Aija	Briede	(VP	RRP	Olaines	
iec. Kārtības policijas nodaļas priekšnieka 
vietniece);	Gunta	Šmitiņa	(Lielrīgas	
Reģionālās pārvaldes Piesārņojuma 
sektora kontroles daļas piesārņojuma 
sektora galvenā inspektore); Juris 
Višņakovs	(majors,	Zemessardzes	 
17. kaujas atbalsta bataljona 
komandieris).”

•	 Ierakstīt	Rīgas	rajona	tiesas	Olaines	
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
uz Olaines novada pašvaldības vārda 
dzīvokļa īpašumu Zemgales ielā 21-50, 
Olainē.

•	 Noteikt	pašvaldības	dzīvoklim	
Zemgales ielā 21-50, Olainē, dienesta 
dzīvokļa statusu (kopējā platība  
48,60 kv. m, dzīvojamā platība  
30,00 kv. m) un nodot to Olaines  
1. vidusskolas rīcībā ar mērķi izīrēt 
iestādes darbiniekam uz darba attiecību 
laiku.

•	 Grozīt	dzīvokļa	Jelgavas	ielā	24-X,	 
Olainē, 2003. gada 21. februāra 
dzīvojamo telpu īres līgumu sakarā 
ar īrnieka A. K. nāvi, noslēdzot šī 
dzīvokļa īres līgumu ar R. K. (A. K. vietā), 
nemainot 2003. gada 21. februāra līguma 
nosacījumus.

•	 Piešķirt	I.	R.	materiālo	pabalstu	 
3,54 eiro dienā E. J. ēdināšanas izdevumu 
apmaksai izglītības iestādē “Jelgavas 
pamatskola	“Valdeka”	–	attīstības	centrs”	
līdz 9. klases absolvēšanai, uzdodot 
pašvaldības aģentūrai “Olaines Sociālais 
dienests” segt šos izdevumus no sociālās 
palīdzības pabalstiem paredzētajiem 
līdzekļiem.

•	 Ierādīt	vietu	S.	V.	sociālajā	istabā	
Zemgales	ielā	31-X,	Olainē,	uz	sešiem	
mēnešiem. 

•	 Uzņemt	K.	M.	ilgstošas	sociālās	
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai Olaines 
novada pašvaldības aģentūras “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku. 

Pašvaldības informācija

  Turpinājums no 6. lpp. 

Lasi jaunumus
arī šeit:
www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles
Olaines novada pašvaldība atsavina 
mutiskā izsolē sev piederošu nekustamo 
īpašumu – zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā:

•	 “Atlantika”	Nr.	163,	Jāņupē, Olaines pagastā,  Olaines novadā, kadastra 
apzīmējums 80800200258, 0,0462 ha platībā (kadastra numurs 80800200258). 
Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 1700,00 eiro. 
Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles 
solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums 
(drošības nauda) – 170,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles 
reģistrācijas	nodeva	–	30,00	eiro	(tai	skaitā	PVN).	Samaksas	kārtība	–	viena	
mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2020. gada 15. decembrī 
plkst. 10.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, 
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;

•	 “Ezītis”	Nr.	438,	Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra 
apzīmējums 8080 011 0366, 0,0527 ha platībā (kadastra numurs 8080 011 0366). 
Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 1600,00 eiro. 
Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles 
solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums 
(drošības nauda) – 160,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles 
reģistrācijas	nodeva	–	30,00	eiro	(tai	skaitā	PVN).	Samaksas	kārtība	–	viena	
mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2020. gada 15. decembrī 
plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, 
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
 
Plašāka informācija par izsoles noteikumiem: www.olaine.lv/izsoles vai 
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā. Ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā.

Pirms dodies pie Olaines
novada pašvaldības

speciālistiem, piesakies!

Apmeklējot pašvaldības
telpas, obligāti jālieto  
sejas aizsargmaska!

Olaines novada pašvaldības speciālisti, kā arī domes priekšsēdētājs, 
viņa vietnieki un izpilddirektors pieņem apmeklētājus 

tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
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Atgādinām, ka 2020. gada 
martā, lai ārkārtējā situācijā 

sniegtu atbalstu novada 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, 
Olaines novada dome, cik vien 
iespējams, atlika nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) 
samaksas termiņu, nosakot,  
ka Olaines novadā tas ir  
15. novembris, un piešķīra NĪN 
atvieglojumus par nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem, 
kas atrodas Olaines novadā. 
Fiziskajām personām piemēro 
atvieglojumus par dzīvojamo 
māju vai dzīvokli un zemi zem 
tiem 50% vai 25% apmērā 
atkarībā no tā, vai uz  
1. maiju nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājam ir vai 
nav deklarēta dzīvesvieta šajā 
objektā. Savukārt juridiskajām 
personām piešķirti atvieglojumi 
par ēkām un zemi 50% apmērā.
Nomaksāt nodokli iespējams 

ne tikai internetbankā, portālā 
www.epakalpojumi.lv un 
www.latvija.lv, bet arī 
pašvaldības norēķinu punktā 
(Zemgales ielā 33, Olainē,  
1.	stāvā,	Valsts	un	pašvaldības	
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā), bankās un pasta 
nodaļās.
Aicinām nodokli samaksāt 
laikus, jo saskaņā ar likumu  
“Par nodokļiem un nodevām” 

29. panta otro daļu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda 

0,05% no laikā nenomaksātā 
pamatparāda par katru 
nokavēto dienu.

Portālā www.epakalpojumi.lv 
un arī pašvaldībā (iesniedzot 
iesniegumu vai nosūtot to uz 
e-pasta adresi pasts@olaine.lv)  
iespējams pieteikties arī 
atgādinājumu saņemšanai 
e-pastā vai īsziņas veidā par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņa tuvošanos. 

KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

15.11. plkst. 18.00 Valsts svētku ieskaņas koncerts

Jaunolaines Kultūras namā (vietu skaits ierobežots; 
bezmaksas personalizētas ieejas kartes jāizņem 
no 9. novembra Jaunolaines Kultūras nama 
administrācijā darbdienās plkst. 9.00–17.00)

18.11. plkst. 17.00

Valsts svētku koncerts.	Gintas	un	Kristapa	
Krievkalnu akustiskā koncertprogramma “Nāk 
rudens apgleznot Latviju”. Piedalās Kristaps 
Krievkalns (taustiņi), Ēriks Upenieks (ģitāra),
Ēriks	Kiršfelds	(čells),	Ginta	Krievkalna	(vokāls)

Olaines Kultūras namā (vietu skaits ierobežots; 
bezmaksas personalizētas ieejas kartes jāizņem no 
11. novembra Olaines Kultūras nama administrācijā 
darbdienās plkst. 9.00–17.00)

17.11. plkst. 13.30 Olaines pilsētas politiski represēto personu 
kluba “Atbalss” pasākums valsts svētkos

Komunistiskā genocīda upuriem veltītajā piemiņas 
vietā	un	Olaines	Vēstures	un	mākslas	muzeja	Pirmā	
pasaules kara vēstures izziņas maršrutā

25.11. plkst. 18.30 Liepājas Leļļu teātra izrāde “Trīs ruksīši” 
(ieejas maksa – 5 eiro) Jaunolaines Kultūras namā

26.11. plkst. 10.00–13.00 Asinsdonoru diena Olaines Kultūras namā

27.11. plkst. 18.00
plkst. 16.30–19.30

Svētku egles iedegšana 
Ziemassvētku tirdziņš

Laukumā pie strūklakas
Laukumā pie Zemgales ielas 29, Olainē

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

Individuāli ir iespējams apmeklēt Olaines peldbaseinu, ievērojot apmeklējuma kārtību; darba laiku skatīt www.olainessports.lv

Individuālus treniņus svaigā gaisā var aizvadīt kādā no stadioniem: Olaines stadionā (Zeiferta iela 4, Olaine), 
stadionā pie Olaines 2. vidusskolas (Stadiona iela 1, Olaine) vai Jaunolaines stadionā (Meža iela 2, Jaunolaine)

OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA AKTIVITĀTES

Ekskursijas pa Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja ekspozīcijām gida vadībā

Olaines	Vēstures	un	mākslas	muzejā	Jelgavas	ielā	9
(ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot pa tālr. 27463333)

03.11.–02.12. Pieaugušo izglītības centra izstāde
“Kas te Olainē, Olaine kastē” Olaines	Vēstures	un	mākslas	muzejā	Jelgavas	ielā	9

11.11. plkst. 18.00–21.00 Neatkarības kara dienai veltīta  
piemiņas svecīšu nolikšana

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 
Jelgavas ielā 5

Līdz 27.11. Muzejpedagoģiskās nodarbības 
“Ceļojums laikā, 1919”

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 
Jelgavas ielā 5 (ar iepriekšēju pieteikšanos,  
zvanot pa tālr. 20172030)

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

Apmeklētājus aicinām būt sociāli atbildīgiem un ieturēt distanci no citiem apmeklētājiem, 
kā arī ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19!

Sirsnīgi sveicam mūsu 
novada oktobra jubilārus!

Lai kas arī notiktu, neļaujiet 
izsīkt savam priekam. 
Veselību, možu garu un tuvo 
cilvēku mīlestību!

2020. gada septembrī 
laulību noslēguši 10 pāri.

Mīlēt ir daudz svarīgāk, 
nekā saprast. Tu vari neko 
nesaprast, bet, ja mīli, tu 
zini...
Sveicam mūsu jaunās 
ģimenes!

2020. gada septembrī 
piedzimuši 13 puisīši un 
13 meitenītes. 

Lai jūsu mazajā pasaulē ir 
silti, gaiši un priecīgi!
No sirds sveicam!

Informācija sagatavota saskaņā 
ar Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Rīgas 1. nodaļas 2020. gada 
22. oktobrī sniegtajiem datiem.

Pasākumi Olaines novadā novembrī

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas. 
Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". Foto: Miervaldis Šteinbergs, “Be Drezzed”, SIA “Smalkais muslis”, SIA “A’Polli” un Olaines novada 
pašvaldības foto arhīvs. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

2020. gada septembrī 
mūžībā aizgājuši
(uzvārds, vārds, 
dzimšanas datums)

Kuļigina Nonna – 04.03.1935.
Jaškovs Kuprijans – 10.10.1936.
Antoņēviča Dzintra – 12.04.1946.
Grigoriev Victor – 11.06.1955.
Masule	Gaida	–	12.11.1933.
Derevcovs Igors – 15.03.1945.
Trusovs Leons – 16.04.1930.
Nikonovs	Vasilijs	–	18.04.1955.
Skļarevičs Jurijs – 18.05.1945.
Mitrošenko Larisa – 21.05.1938.
Macujevs Rūdolfs – 23.09.1936.
Virbalis	Viktors	–	25.01.1937.
Golovahins	Mihails	–	26.07.1955.
Akmentiņš Uldis – 27.04.1936.
Mežale Sandra – 28.06.1962.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Tuvojas 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņš – 15. novembris

Izmanto mobilo lietotni saziņai 
ar pašvaldību!

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

http://www.olainessports.lv
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