
AS “Olaines ūdens 
un siltums” pirms 

apkures sezonas regulāri veic 
dzīvojamo māju siltummezglu 
profilaktiskās apkopes un  
visas siltumapgādes sistēmas 
hidraulisko pārbaudi.

Kritēriji apkures sezonas
sākšanai
Viens no apkures sezonas 
sākšanas kritērijiem ir vidējā 
gaisa temperatūra un, kā liecina 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra apkopotā 
informācija, septembra pirmās 
un otrās dekādes vidējā gaisa 
temperatūra Latvijā bija  
+9,9 grādi, kas ir 4,1 grāds zem 
normas. Apkures sezona tiks 
uzsākta, kad diennakts vidējā 
gaisa temperatūra būs zemāka 
par astoņiem grādiem trīs 
diennaktis pēc kārtas.
AS “Olaines ūdens un siltums” 
vērš uzmanību, ka lēmums 
par apkures sezonas sākšanu 
nemainīgi ir arī pašu iedzīvotāju 
ziņā – lai pieslēgtu apkuri pirms 
uzņēmums sācis centralizētās 
apkures sistēmas pieslēgšanu 
visām mājām, klientiem 
jāvēršas pie apsaimniekotāja. 
Daudzdzīvokļu mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopība var 

pieņemt lēmumu par apkures 
pieslēgšanu dzīvokļu īpašnieku 
noteiktā datumā, pieņemot 
atbilstošu lēmumu. Šādu 
lēmumu dzīvokļu īpašnieki var 
pieņemt gan aptaujas veidā, 
gan arī kopsapulcē.
Apsaimniekotājs atgādina, ka 
apkures sezonas sākumā mājas 
siltumapgādes sistēmai tiek 
pieslēgtas pakāpeniski un visu 
māju pieslēgšana centralizētajai 
siltumapgādei aizņem vismaz 
pāris dienas.

Izmaiņas siltumpunktu 
darbības režīmā – īslaicīgi 
samazināta karstā ūdens 
temperatūra un temperatūra 
apkures sistēmā
Lai samazinātu energoresursu 
patēriņu dzīvojamo māju telpu 
apkures nodrošināšanai, AS 
“Olaines ūdens un siltums” 
šajā apkures sezonā strādās, 
ievērojot Ministru kabineta 
šāgada 20. septembra sēdē 
pieņemto lēmumu, kas paredz 
iespēju uz laiku pazemināt telpu 
gaisa temperatūru, attiecīgi 
regulējot daudzdzīvokļu 
mājas siltumapgādes sistēmas 
darbības režīmus.
Šajā apkures sezonā plānots 
ievērot arī valdības lēmumu 

uz laiku ļaut pazemināt vai 
īslaicīgi samazināt karstā 
ūdens temperatūru, ilgtermiņā 
veidojot vērā ņemamu 
ietaupījumu. Valdības lēmums 
paredz, ka laika periodā no 
šāgada 1. oktobra līdz  
2023. gada 30. aprīlim 
dzīvojamās mājas pārvaldītājam 
ir tiesības nedaudz vai īslaicīgi 
samazināt karstā ūdens 
temperatūru, ja ir ievēroti 
priekšnoteikumi, lai izvairītos 

no Legionella spp. baktēriju 
intensīvas vairošanās.
Vienlaikus ir saglabāta 
iespēja, ka dzīvojamās mājas 
kopīpašnieki vai dzīvokļu 
īpašumu mājā dzīvokļu 
īpašnieki var lemt par gaisa 
temperatūras paaugstināšanu 
dzīvojamās mājas telpās, ja 

uzskata to par nepieciešamu 
iedzīvotāju veselības un 
labsajūtas nodrošināšanai.
AS “Olaines ūdens un siltums” 
atgādina klientiem: ja, sākoties 
apkures sezonai, dzīvokļu 
īpašnieki konstatē, ka radušās 
kādas tehniskas problēmas un 
siltuma piegāde ir traucēta, par 
to jāinformē Tehniskais dienests 
pa tālruni 67966335 (visu 
diennakti).

Siltumenerģijas apgādes 
tarifi līdz 2023. gadam 
paliks nemainīgi
Apkures tarifi Olaines novadā 
paliek nemainīgi līdz šāgada  
31. decembrim, attiecīgi Olaines 
pilsētā – 113,27 eiro/MWh,  
bet Jaunolainē un Stūnīšos – 
60,30 eiro/MWh.
AS “Olaines ūdens un siltums” 
norāda, ka, neskatoties uz 
to, kāds šobrīd ir Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijas (SPRK) apstiprinātais 
tarifs, ir zināms – iedzīvotājiem 
piemērotā maksa par 
siltumenerģiju Olainē būs 
zemāka. Ņemot vērā šobrīd 
noteikto valsts atbalstu, maksa 
par siltumenerģiju Olainē būs 
90,64 eiro/MWh.
Ekonomikas ministrija tuvākajā 

Olaines domes vēstis
Olaines novada pašvaldības 
informatīvs bezmaksas izdevums

NR. 8 (180) septembris 2022
www.olaine.lv

“Olaines ūdens un siltums” gatavs jaunajai apkures sezonai

Valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. gada apkures sezonā

 Ja apkurei izmanto 
elektroenerģiju

 Kompensēs izmaksas par 
patēriņu virs 500 kWh/
mēnesī, bet ne vairāk 
kā 2000 kWh – 50% no 
elektroenerģijas cenas,  
kas pārsniegs 0,160 eiro/
kWh, bet ne vairāk kā  
0,100 eiro/kWh

 Kompensācijas saņemšanai 
būs jāiesniedz pašvaldībā 
pieteikums, apliecinot 
apkures sistēmas ar 
elektroenerģiju esamību

 Atbalsta periods:
 01.10.2022.–30.04.2023.

 Ja apkurei izmanto 
granulas vai briketes

 Kompensēs 50% no 
izmaksām, kas pārsniegs 
300 eiro/tonnā, bet ne 
vairāk kā 100 eiro/tonnā

 Kompensācijas saņemšanai 
būs jāiesniedz pašvaldībā 
maksājumu apliecinošs 
dokuments

 Maksimālais atbalsta apjoms 
vienai mājsaimniecībai –  
10 tonnas

 Atbalsta periods: 
 01.05.2022.–30.04.2023.

 Ja apkurei izmanto 
malku

 Kompensēs 50% no 
iegādes cenas, kas 
pārsniegs 40 eiro/ber. m3  
(35 eiro/MWh), bet ne 
vairāk par 15 eiro/ber. m3

 Kompensācijas saņemšanai 
būs jāiesniedz pašvaldībā 
maksājumu apliecinošs 
dokuments*

 Maksimālais atbalsta apjoms 
vienai mājsaimniecībai ir 
35 ber. m3

 Atbalsta periods: 
 01.05.2022.–30.04.2023.

 Ja apkurei izmanto 
dabasgāzi

 Kompensēs 30 eiro/MWh 
(t. i., 0,030 eiro/kWh) 
lietotājiem, kuru mēneša 
patēriņš pārsniedz  
221 kWh/mēnesī  
(21 m3/mēnesī)

 Atbalstu piemēros 
automātiski rēķinos

 Atbalsta periods: 
 01.07.2022.–30.04.2023.

 Ja apkuri nodrošina
 centralizētā 

siltumapgāde

 Kompensēs 50% no 
cenas, kas pārsniedz  
68 eiro/MWh

 Atbalstu piemēros 
automātiski rēķinos

 Atbalsta periods: 
 01.07.2022.–30.04.2023.
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* Malkai, kas iegādāta līdz 31.08.2022. un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs 60 eiro uz vienu mājokli.
Pieteikums pašvaldībā jāiesniedz 01.10.2022.–30.11.2022.

laikā virzīs izskatīšanai valdībā 
izmaiņas atbalsta pasākumos 
mājsaimniecībām apkures cenu 
kāpuma kompensēšanai. Tiklīdz 
būs zināmi jaunie atbalsta 
pasākumi, tie tiks piemēroti arī 
norēķinos ar iedzīvotājiem.
Izmaiņas siltuma tarifos (Olainē, 
Jaunolainē un Stūnīšos) no 
2023. gada 1. janvāra būs 
zināmas pēc jaunu līgumu 
noslēgšanas ar energoresursu 
piegādātājiem. Jauno tarifu 
izvērtēs un apstiprinās SPRK. 

Sāk pierakstu iesniegumu 
iesniegšanai klātienē daļējai
apkures izdevumu segšanai
Valdība īstenos energoresursu 
cenu ārkārtēja pieauguma 
samazinājuma atbalsta 
pasākumus. Olaines Sociālais 
dienests uzsāk pierakstu 
iesniegumu iesniegšanai 
klātienē daļējai granulu, 
brikešu, malkas, apkures ar 
elektroenerģiju izdevumu 
segšanai. Aicinām pieteikties pa 
tālruni 67146041.
Iesniegumu granulu, 
brikešu, malkas, apkures 
ar elektroenerģiju daļējai 
izdevumu segšanai (saskaņā ar 
Energoresursu cenu ārkārtēja 
pieauguma samazinājuma 
pasākumu likumu) varēs 
iesniegt gan klātienē – Olaines 
Sociālajā dienestā –, gan 
elektroniski, aizpildot veidlapu 
e-pakalpojumu portālā  
www.epakalpojumi.lv. 
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• Šovasar veikti remontdarbi un 
papildināts materiāli tehniskais 
aprīkojums novada skolās un pirmsskolas 
izglītības iestādēs (PII), lai audzēkņi un 
darbinieki jauno mācību gadu varētu 
uzsākt sakārtotākā un arī pieejamākā 
vidē.

• Olaines 1. vidusskolā 16 mācību 
telpas (tostarp Jaunolainē) ir aprīkotas 
ar ergonomiskām mēbelēm, 18 mācību 
telpās nomainīti gaismas ķermeņi uz 
ekonomiskām LED tipa lampām (arī 
Jaunolainē). Uzstādīti 47 gaisa kvalitātes 
mērītāji (no tiem 10 – Jaunolainē), veikts 
kosmētiskais remonts trenažieru zālē un 
skolas arhīva telpās. Uzstādītas piecas 
videokameras abos skolas korpusos.

Tā kā būtiski pieaudzis skolēnu skaits, 
skolas ēdnīcai iegādāti 10 krēsli un  
20 dubultie garderobes skapīši  
(Z veida – 80 skolēniem); nokrāsota 
vecā korpusa ģērbtuves grīda 220 m2 
platībā. Nomainītas četras durvis tualešu 
kabīnēm. Skolas vizuālā tēla uzlabošanai 
un vērtību akcentēšanai nomainīti 
telpaugu puķupodi, uzstādīts skolas 
logo vestibilā Zeiferta ielā 4 un Olaines 
sākumskolā, logus rotā uzlīmes ar skolas 
logo. 

Sagādāti mācību materiāli kompetenču 
izglītībai 1.–4. klašu grupai, 5.–7. klašu 

grupai, 10. klasei, kā arī mājturībai un 
tehnoloģijām. Iegādāts datoraprīkojums: 
37 portatīvie datori datorklašu 
aprīkošanai, četri interaktīvie ekrāni un 
viens melnbaltais lāzerprinteris.

• Olaines 2. vidusskolas 222. kabinets 
vasarā ir piedzīvojis pārvērtības. 
Izveidots jauns datorikas kabinets, 
atbilstošs projekta “Skola 2030” 
prasībām. Telpā veikts remonts, klase 
ir iekārtota ar modernām mēbelēm 
un aprīkota ar jaunām tehnoloģijām. 
Parādījusies lieliska iespēja jebkura 
mācību priekšmeta mācīšanu apvienot 
ar digitālo resursu lietošanu. Atjaunotas 
četras skolas avārijas kāpnes –
nobruģētas un marķētas ar brīdinājuma 

joslām. Veikts karstā ūdens kontūras un 
kanalizācijas stāvvada remonts. Izveidots 
jauns pieslēgums siltumtrases posmam 
no centrālā siltummezgla līdz otrajam 
siltummezglam un siltumtrasei. Veikta 
lietus kanalizācijas stāvvada nomaiņa, 
likvidējot avārijas situāciju Olaines  
2. vidusskolas ēdināšanas bloka korpusā 
(no 1. stāva līdz pieslēgumam jumtā).

• PII “Zīle” galvenajā ēkā Kūdras ielā 9  
tika izremontētas divas noliktavas – 
pārtikas un saimniecības –, uzstādot 
jaunas plauktu sistēmas. Tāpat tika 
labiekārtots medicīnas kabinets. Lai 

iestādē veidotu drošu, estētisku un 
mūsdienīgu vidi, grupās notika daļēja 
mēbeļu nomaiņa, savukārt iestādes 
teritorijā tika uzstādīta eksperimentu 
un pētīšanas mājiņa. Iestādes filiālē 
Kūdras ielā 5 tika pabeigta teritorijas 
labiekārtošana: rotaļu laukums 
papildināts ar bērnu attīstošo iekārtu – 
“mašīnu ar slidkalniņu” –, diviem parka 
soliņiem, lapeni, bērnu spēļu namiņu un 
tika ieklāts gumijas segums.

• PII “Ābelīte” pabeigti remontdarbi 
“Teritorijas apgaismojuma 
rekonstrukcija” un iegādātas jaunas 
mēbeles (20 krēsliņi, 13 galdi, 20 
gultiņas). Ērtai maltīšu pagatavošanai 
iegādāta kartupeļu tīrāmā mašīna 
virtuvē. Uzstādīti divi gaisa kondicionieri 
grupās. Veikti āra vides labiekārtošanas 
darbi – divos rotaļlaukumos tika ieklāts 
gumijas segums un iegādāti 10 parka 
soliņi. Pedagogu darba ērtībām iegādāta 
multifunkcionāla iekārta (printeris, 
skeneris, kopētājs).

• PII “Dzērvenīte” notiek darbi vides 
pieejamībai – centrālās ieejas mezgla 
pārbūve uzbrauktuves ierīkošanai. 
Veikta gaismas ķermeņu nomaiņa 
uz ekonomiskiem LED paneļiem un 
veco drošinātāju nomaiņa, tāpat veikti 
iestādes teritorijas sporta inventāra un 
soliņu bojājumu remontdarbi. Iegādātas 
mēbeles grupām (gultas, mēbeļu 
centri), sporta zālei un nojumītēm, kā arī 
datortehnika.

• PII “Magonīte” veikta logu nomaiņa 
vienā grupā un nomainīti gaismas 
ķermeņi sešās grupās. Iegādāts mīkstais 
inventārs, bērniem iegādāti regulējami 
krēsli, galdi un plaukti, kā arī interaktīvais 
ekrāns ar statīvu un digitālo mācību 
materiālu komplekts “Soma.lv”.  
Mācību procesa nodrošināšanai iegādāti 
mācību līdzekļi un materiāli, tostarp 
datortehnika. Darbi vēl noris pie trīs 
nojumju uzstādīšanas. Papildināts 
virtuves inventārs. 

• Olaines Mežaparkā atjaunotas īpašās 
šūpoles, kas pirmajās uzstādīšanas 
dienās bērniem izraisīja lielu interesi, 
tādējādi tās pārslogojot un salaužot, 
bet pēc remonta atceramies, ka šajās 
lielajās, īpašajās šūpolēs priekšroku 
dosim vecākiem ar zīdaiņiem, senioriem 
vai cilvēkiem ar invaliditāti. Pie šūpolēm 
esam uzstādījuši lielu informatīvu zīmi, 
kā tās pareizi lietot. Aicinām šūpoles 
izmantot atbilstoši noteikumiem. 

• Visā Olaines novadā ir atjaunoti un 
uzstādīti jauni informācijas stendi pie 
bērnu rotaļu laukumiem un atpūtas 
zonām. Informācijas stendi tiek uzstādīti, 
lai uzlabotu mazo lietotāju drošību, 
informētu vecākus par konkrētā rotaļu 
laukuma iekārtu piemērotību dažādām 
vecuma grupām, kā arī par sazināšanās 
iespējām ar apsaimniekotāju – AS 
“Olaines ūdens un siltums”.
Lai informācijas saturs būtu labāk 
uztverams, stendos ir izmantotas 
piktogrammas un atsevišķu rotaļu 
iekārtu zīmējumi. Informācijas stendi 
izgatavoti no krāsota metāla caurulēm, 
stiprinājumiem un īpaši apstrādāta 
finiera planšetēm, kas šo inventāru dara 
iespējami drošāku pret apzīmēšanu vai 
citiem vandaļu bojājumiem.
Ievērosim noteikumus un ar cieņu 
izturēsimies pret izveidoto. Ja redzat, 
ka tiek veikts vandalisms, ziņojiet 
pašvaldības policijai pa tālruni 67967196, 
29198070, 26613481.

• Jāņupē pie karjera izveidots 
dzeramā ūdens krāns jeb brīvkrāns. Tas 
piedāvā iespējas ne tikai padzerties, 
bet arī uzpildīt līdzpaņemtās pudeles. 
Ilgtspējīgu ūdens pudeļu lietošana 
ikdienā paliek arvien populārāka. Tieši 
tāpēc aktuāls ir arī jautājums, kur savu 
līdzi paņemto ūdens pudeli uzpildīt 
ar svaigu dzeramo ūdeni. Tagad tāda 
iespēja ir arī Jāņupes iedzīvotājiem 
un atpūtniekiem. Mazāk pirksim  PET 
pudeles. Brīvkrānu uzstādīšana novadā 
turpināsies. 

Jaunumi novadā

Īsumā par aktualitātēm novadā

Tuvojoties Skolotāju 
dienai, kas būs jau 
2. oktobrī, sveicam 
pedagogus un novēlam, 
lai pietiek spēka 
iedvesmot un radīt, 
kā arī saņemt pretī 
prieku par skolēnu 
sasniegumiem!
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Balsošanai izvirzītie projekti

  Nojumes (ar interaktīviem 
elementiem) izbūve Mežaparkā. 
Projekta mērķis ir izbūvēt nojumi bērnu 
rotaļu pilsētiņā Olaines Mežaparkā, kurā 
būtu iespēja patverties no tiešiem saules 
stariem, kā arī nokrišņu laikā, vienlaicīgi 
izvietojot tajā bērnu attīstošus un 
interaktīvus elementus.
Izmaksas – 33 000 eiro. 
Vieta – Zemgales iela 40, Olaines pilsēta.
Iesniedzēji – Dainis Voitenko, Natālija 
Petunova.

  Mežezera teritorijas 
labiekārtošana. Projekta mērķis ir, 
novirzot gājēju plūsmu, paplašināt esošo 
peldvietu, papildināt ar aprīkojumu 
aktīvās atpūtas zonu bērniem, kā arī 
atjaunot volejbola laukuma segumu 
un uzstādīt jaunu tīklu, tādā veidā 
paplašinot un dažādojot atpūtas iespējas 
pie Jaunolaines Mežezera. 
Izmaksas – 32 996,70 eiro. 
Vieta – Mežezers, Olaines pagasts.
Iesniedzēja – biedrība “Jaunolaines 
attīstībai”.

  Brīvdabas trenažieri Olaines  
2. vidusskolas stadionā. Projekta 
mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu 
Olaines novadā un pilnveidot aktīvās 
atpūtas infrastruktūru, izveidojot 
brīvdabas trenažieru laukumu Olaines  
2. vidusskolas stadionā. 
Izmaksas – 29 999,41 eiro. 
Vieta – Stadiona iela 1, Olaines pilsēta.
Iesniedzējs – Artūrs Liskovs.

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

Lejupielādē lietotni “Olaines novads” un 
balso par sev tīkamāko projektu, lai visi 
kopā veidotu mūsu novadu skaistāku un 
dzīvošanai ērtāku! 

Olaines novadā peldsezonas laikā 
ik gadu kopš 2018. gada no 

maija līdz augustam reizi mēnesī tiek 
veikta peldūdens kvalitātes kontrole. 
Peldūdens kvalitāte tiek vērtēta astoņās 
novada iedzīvotāju iecienītās peldvietās. 
Jaunolainē tiek uzraudzīta peldūdens 
kvalitāte karjerā pie naftas bāzes un 
Mežezerā. Jāņupē tiek veiktas analīzes 
Jāņupes karjera ūdenim. Savukārt 
Olaines pilsētas tuvumā esošajā Līdumu 
(Klīves) karjerā tiek analizēts peldūdens 
divās vietās – karjerā pa labi un karjerā 
pa kreisi. Periodiski analīzes tiek veiktas 
arī ūdenim karjerā pie Sila kapiem (“Zirgu 
sils”).  
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskais institūts “Bior” 
atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar 
Olaines novada pašvaldību, reizi mēnesī 
ierodas ikvienā no iepriekšminētajām 
peldvietām. Sākotnēji tiek veikts un 
protokolā fiksēts peldūdens vizuālais 
stāvoklis – vai ūdenī nav vērojams 
piesārņojums ar atkritumiem, naftas 
produktiem un zilaļģēm. Tad tiek ņemts 
ūdens paraugs nogādei laboratorijā. 
Olaines peldūdeņi līdz šim ikvienā reizē 
tikuši atzīti par vizuāli tīriem. Tajos ne 
reizi nav konstatēti iepriekšminētie 
piesārņotāji, kā arī cilvēku un dzīvnieku 
veselībai bīstamās zilaļģes.

Olaines novada peldūdeņu 
mikrobioloģiskās analīzes uzrāda 
visnotaļ augstu tīrības pakāpi, vērtējot 
pēc escherichia coli un enterokoku satura 
ūdenī. Escherichia coli un enterokoki 
ir piesārņojuma veids, kura izcelsmi 
var raksturot tikai ar cilvēku radītu 
fekālo piesārņojumu. Šie rādītāji visos 
novērojumu perioda gados, sākot no 
2018. gada līdz šāgada augustam, ir 
vērtējami kā minimāli un labai ūdens 
kvalitātei atbilstoši.

Tomēr novērojumi rāda arī to, ka 
visas peldsezonas laikā escherichia 
coli un enterokoku saturs peldūdenī 
pakāpeniski pieaug, sākot no dažām 
kolonijām 100 ml paraugā maijā līdz 
desmitiem koloniju 100 ml paraugā 
augustā. Īpaši šajā gadā palielinājusies 
piesārņojuma intensitāte peldvietā pie 
Sila kapiem – no dažām mikrobioloģiskā 
piesārņojuma kolonijām maijā līdz 
450 escherichia coli 100 ml paraugā 
un 180 enterokoku kolonijām 100 ml 
paraugā. Olaines novada pašvaldība 
jau iepriekš aicinājusi iedzīvotājus šo 
peldvietu neizmantot. Kā arguments 
šādam aicinājumam tikuši minēti ētiski 
apsvērumi. Arī drošības apsvērumi, kas 
saistīti ar noslogotas automaģistrāles 
tuvumu un transportlīdzekļu radīto 

Aktualitātes, notikumi

Līdz 30. septembrim balso par vienu no 
četriem projektiem, ko iedzīvotāji un 

biedrības izvirzījuši līdzdalības budžeta 
konkursā.
Jau otro gadu pēc kārtas Olaines novada 
pašvaldība organizē līdzdalības budžeta 
projektu konkursu. Konkursa mērķis 
ir veicināt kvalitatīvas dzīves vides un 
teritorijas attīstību, Olaines novada 
iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā 
un finanšu līdzekļu izlietošanā, vienlaikus 
pašvaldībai iegūstot vērtīgu informāciju 
par vietējai kopienai nepieciešamajiem 
publiskās ārtelpas uzlabojumiem.
Projekta ieceres biedrības vai 
nodibinājumi, kā arī uzņēmumi un 
fiziskas personas, kas sasniegušas  
16 gadu vecumu, varēja iesniegt jūlijā 
mēneša garumā. Konkursa nolikums 
paredz, ka viena projekta īstenošanai 
piešķirto finanšu apmērs šogad ir ne 
vairāk kā 33 000 eiro. Konkursā kopumā 
tika iesniegtas astoņas projektu idejas. 
Pēc pašvaldības kompetento institūciju 
izvērtējuma četras no iecerēm tika 
noraidītas. Divas no tām pārsniedza 
konkursa nolikumā paredzēto 
finansējumu, bet konkursa komisija 
lēma tās iekļaut jaunajā investīciju plānā. 

Viens no projektiem tika noraidīts, jo 
norādītajā vietā tuvākajā laikā plānots 
realizēt citu projektu. Savukārt vēl viena 
no iecerēm tika noraidīta, jo, kā uzskatīja 
konkursa komisija, tas faktiski bija 
mākslīgi vairākos sadalīts viens lielāka 
apjoma projekts, kā arī, pēc pašvaldības 
speciālistu atzinuma, tas pārsniedz 
viena projekta realizācijai paredzēto 
finansējumu. 
Balsojumam iedzīvotājiem tiek 
nodotas četras projektu idejas.  
Par tām var balsot no 1. līdz  
30. septembrim (ieskaitot) Olaines 
novada pašvaldības mobilajā lietotnē 
“Olaines novads” sadaļā “Iniciatīvas”. 
Šo mobilo lietotni bez maksas var 
lejupielādēt “App Store” (“iOS” ierīcēm) 
un “Google Play” (“Android” ierīcēm). 

Balsojumā var piedalīties ikviens 
Olaines novadā deklarēts iedzīvotājs, 
kas sasniedzis 16 gadu vecumu. 
Lai nobalsotu, jāautorizējas ar 
internetbankas starpniecību. Balsošanas 
laikā var atbalstīt tikai vienu ideju, tāpēc 
pirms balsošanas aicinām iepazīties ar 
visiem pieteiktajiem projektiem. Tiks 
ņemtas vērā balsis “par”.

Līdzdalības budžeta projektu konkurss Balso

Par peldūdeņiem 

17. septembrī Olaines “Velosolutions” asfalta velotrasē norisinājās 4. posms 
Latvijas “BTA Pump Track” čempionātam, noskaidrojot ātrākos braucējus katrā 
braucamrīku un vecuma grupā.
Jaunais sporta veids pulcēja aktīvā dzīvesveida piekritējus ar dažādiem 
braucamajiem – velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem. 
Braucēji trīs vecuma grupās sacentās par labākā trases laika uzstādīšanu. 
Sacensībās Olainē piedalījās 113 braucēji gan sieviešu, gan vīriešu grupās 
no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām (Valmieras, Mārupes, Olaines, 
Cēsīm, Liepājas, Jelgavas u. c.). Sacensībās startēja gan mazi bērni (jaunākajam 
braucējam – četri gadi), gan viņu vecāki un vecvecāki (vecākajam braucējam –  
54 gadi), gan arī profesionāli sportisti – katrs savā grupā, savstarpēji 
nekonkurējot. 
“BTA Pump Track” čempionāts ir pavisam jauna sporta veida sākums. Šāda veida 
sacensības Baltijā tiek rīkotas trešo sezonu. 2022. gadā sacensību ietvaros notika 
posmi Cēsīs, Grobiņā, Mārupē un Olainē, bet noslēdzošais posms un fināla 
braucieni norisinājās 24. septembrī Upesciema “Velosolutions” trasē. Mērķis ir 
neapstāties un turpināt rīkot sacensības arī 2023. gadā. 
Olaines posma sacensības rīkoja Olaines Sporta centrs sadarbībā ar biedrību 
“For Better” un apdrošināšanas akciju sabiedrību “BTA Baltic Insurance 
Company”, nodrošinot bezmaksas dalību ikvienam. 

Artjoms Smirnovs 

“BTA Pump Track” čempionāts – 
Olaines posms

gaisa piesārņojumu, šajā vietā ir būtiski. 
Šobrīd šiem apsvērumiem varam 
pievienot šāgada peldsezonas laikā 
strauji pieaugušo mikrobioloģisko 
piesārņojumu. 
Ar septembri intensīva peldsezona 
beidzas. Ūdenstilpes un to iemītnieki 

rod mieru un laiku dabīgi atjaunoties un 
attīrīties, gatavojoties uzņemt peldētājus 
2023. gadā. 

Daina Ozola,
Olaines novada pašvaldības
vides pārvaldības speciāliste
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Sestdien, 2022. gada  
1. oktobrī, notiks 14. Saeimas 

vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem 
gadiem būs jāievēl 100 parlamenta 
deputāti. Vēlēšanu dienā vēlēšanu 
iecirkņi Latvijā un ārzemēs vēlētājiem 
būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00 pēc 
vietējā laika. Kā līdz šim balsot varēs 
jebkurā vēlēšanu iecirknī.
Balsstiesības Saeimas vēlēšanās ir 
Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. 
Balsošanas dokuments ir derīga 
Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas 
pilsoņa personas apliecība (eID 
karte). 14. Saeimas vēlēšanās vēlētāju 
uzskaitei vēlēšanu iecirkņos tiks lietots 
elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs, 
līdz ar to spiedogs pasē vai vēlētāja 
apliecībā vairs netiks likts.
Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas 
darbinieks tiešsaistes reģistrā 
pārliecināsies par vēlētāja tiesībām 
balsot un atzīmēs, ka vēlētājs nobalsojis. 
Par vēlēšanu materiālu saņemšanu būs 
jāparakstās papīra balsotāju sarakstā. Ja 
kādā vēlēšanu iecirknī tiešsaistes reģistrs 
tehnisku iemeslu dēļ nedarbosies, 
vēlētāji varēs nobalsot, izmantojot 
reģistrācijas aploksnes. Ar balsošanas 
kārtību vēlēšanu iecirkņos var iepazīties 
tīmekļvietnē www.cvk.lv.
Vēlētāji, kuri svarīgu iemeslu dēļ 
nevarēs nobalsot vēlēšanu dienā, varēs 
izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā 
66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā – katrā 
pašvaldībā ir vismaz viens šāds iecirknis. 
Vēlēšanu iecirkņu saraksts pieejams 
vietnē www.cvk.lv.  Šo iecirkņu darba 
laiks:
• pirmdien, 26. septembrī,  

no plkst. 17.00 līdz 20.00,
• ceturtdien, 29. septembrī,  

no plkst. 9.00 līdz 12.00,
• piektdien, 30. septembrī,  

no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo 
vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu 
aprūpētāji var pieteikties balsot savā 

atrašanās vietā. Balsošana  
vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka  
no 26. septembra līdz 1. oktobra  
plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai 
vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu 
iecirknī. Iesniegumu var nosūtīt arī 
atrašanās vietas pašvaldības vēlēšanu 
komisijai pa e-pastu, ja ir iespēja to 
parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. 
Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī 
var jebkura vēlētāja uzticības persona. 
Uzticības persona var arī aizpildīt un 
iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.
14. Saeimas vēlēšanām reģistrēti 
19 kandidātu saraksti. Ar kandidātu 
sarakstiem, ziņām par kandidātiem 
un priekšvēlēšanu programmām var 
iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas 
tīmekļvietnē sv2022.cvk.lv. Savukārt no 
26. septembra ar šo informāciju varēs 
iepazīties arī vēlēšanu iecirkņos to darba 
laikā.
Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu 
apgabali, un katra vēlēšanu apgabala 
iecirkņos būs atšķirīgas (tikai attiecīgā 
vēlēšanu apgabala) vēlēšanu zīmes. 
Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumā 
noteiktajam vēlēšanu apgabalos ietilpst 
šādas pašvaldības:
• Rīgas vēlēšanu apgabals – Rīgas 

valstspilsēta un ārvalstis;
• Vidzemes vēlēšanu apgabals – Ādažu, 

Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Ķekavas, 
Limbažu, Madonas, Mārupes, 
Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, 
Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas 
un Valmieras novads un Jūrmalas 
valstspilsēta, 2022. gada Saeimas 
vēlēšanās arī Varakļānu novads (tas 
noteikts Saeimas vēlēšanu likuma 
Pārejas noteikumu 12. punktā);

• Latgales vēlēšanu apgabals – 
Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, 
Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes 
novads, Daugavpils un Rēzeknes 
valstspilsēta;

• Kurzemes vēlēšanu apgabals – 
Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, 
Talsu un Ventspils novads, Liepājas un 
Ventspils valstspilsēta;

• Zemgales vēlēšanu apgabals – 
Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, 
Jelgavas, Jēkabpils un Tukuma novads 
un Jelgavas valstspilsēta.

Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam 
katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā 
ievēlamo deputātu skaitu nosaka 
proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds 
četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir 
reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Rīgas 
vēlēšanu apgabalā 14. Saeimas vēlēšanās 
būs 36 deputātu vietas, Vidzemes 
vēlēšanu apgabalā – 26 deputātu 

vietas, Latgales un Zemgales vēlēšanu 
apgabalos – katrā pa 13 deputātu 
vietām, bet Kurzemes vēlēšanu  
apgabalā – 12 deputātu vietas.
Plašāka informācija pieejama vietnē 
www.cvk.lv. Uzziņu tālrunis par 
14. Saeimas vēlēšanām – 67049999. 

Centrālās vēlēšanu komisijas 
Informācijas nodaļa

Svarīgi

1. oktobrī notiks 14. Saeimas vēlēšanas

Vēlēšanu iecirkņi Olaines novadā
Olaines novada vēlēšanu komisija paziņo, ka 14. Saeimas vēlēšanu 
nodrošināšanai Olaines novadā darbosies četri vēlēšanu iecirkņi: 
• Nr. 763 – Olaines Kultūras centrs, Zeiferta iela 11,  

Olaine, Olaines nov.;
• Nr. 764 – Olaines Sporta centrs, Zemgales iela 33A,  

Olaine, Olaines nov.;
• Nr. 789 – Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais dienests” 

klientu apkalpošanas centrs “Gaismas”, Gaismas iela 6, Stūnīši,  
Olaines pag., Olaines nov.;

• Nr. 792 – Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine,  
Olaines pag., Olaines nov.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki pirms vēlēšanu dienas: pirmdien,  
26. septembrī, plkst. 17.00–20.00; otrdien, 27. septembrī, plkst. 8.00–11.00; 
trešdien, 28. septembrī, plkst. 17.00–20.00; ceturtdien, 29. septembrī,  
plkst. 9.00–12.00; piektdien, 30. septembrī, plkst. 10.00–16.00. Iecirkņos būs 
iespējams iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem un programmām, kā arī 
pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā tiem, kam veselības stāvokļa dēļ nav 
iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī vai vēlēšanu dienā jāaprūpē slimnieks.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 1. oktobrī ir no plkst. 7.00 līdz 20.00.  
Saeimas vēlēšanās vēlētāji var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai 
ārvalstīs. Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, vēlētājs var nodot balsi 
glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas – 26., 29. un 30. septembrī – 
iepriekš norādītajos laikos Olaines novada 764. iecirknī “Olaines Sporta centrs” 
Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā.
14. Saeimas deputātu kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programmas, kā arī cita 
informācija pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē www.cvk.lv. 
Olaines novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs – Mārtiņš Grigorjevs, 
tālr. 26594092; Olaines novada vēlēšanu komisijas sekretāre – Anita Ivašina, 
tālr. 29218044. 

• No 2022. gada 8. līdz 10. septembrim 
Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā 
notika Baltijas nozīmīgākais pārtikas 
nozares pasākums – izstāde “Riga Food 
2022”. Trīs dienas pārtikas nozares 
profesionāļi  un citi interesenti varēja 
iepazīt aktuālo nozarē, iegūt jaunus 
kontaktus, veicināt sadarbību un sava 
biznesa attīstību. Rīgas plānošanas 
reģiona stendā piedalījās Olaines 
novada uzņēmums “Smalkais muslis”, 

kas ražo smalcinātu musli ar dažādām 
garšām, Inovāciju stendā – alus darītava 
“Migla” ar trīs unikālām alus šķirnēm, 
bet atsevišķā stendā – SIA “A’Polli”, kas 
izgatavo ar rokām darinātu šokolādi un 
citus našķus.

• 16. septembrī Rīgas plānošanas 
reģions rīkoja ikgadējo remigrācijai 
veltīto domnīcu “Remigrantu darba 
iespējas Rīgā un reģionā”, kurā 

remigranti kopā ar vairāk nekā  
10 potenciālajiem darba devējiem 
diskutēja par darba iespējām Rīgā un 
Pierīgā, kā arī brīvajām vakancēm. 
Olaines novadu domnīcā pārstāvēja 
uzņēmuma “Dinair Filton” ziemeļvalstu 
personāla vadītāja un personāla atlases 
projektu vadītāja Eiropā Sintija Briede 
un Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centra direktore Edīte Alksne. 
Pārstāves pastāstīja par darba un 
sadzīves iespējām potenciālajiem darba 
meklētājiem Olaines novadā.

• Līdz 30. septembrim turpinās 
projektu pieņemšana jauno uzņēmēju 
atbalsta programmā “(ie)dvesma”, ko 
īsteno “SEB banka” kopā ar Pierīgas 
pašvaldībām – Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, 
Mārupes, Olaines, Ropažu un Siguldas 
novadu. Pretendēt uz finansiālo atbalstu 
var gan strādājoši uzņēmumi, gan vēl 
neīstenotu biznesa ideju autori. Līdz 
šim programmā atbalstu savas idejas 
īstenošanai saņēmuši 40 jaunie uzņēmēji 
Pierīgā. Plašāka informācija un  
nolikums – www.seb.lv/iedvesma. 

Uzņēmēju īsās ziņas
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Stacijas ielā 20 noslēgušies 
mājas renovācijas darbi

Renovācijas būvdarbi beigušies 
Stacijas ielā 20, līdz ar to vidējais 

siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā 
veidos 62%, proti, pirms darbu veikšanas 
tas bija 134,5 kWh/m2, savukārt pēc 
projekta īstenošanas plānotais apjoms 
ir 50,67 kWh/m2. Kopējais mājas 
siltumenerģijas patēriņš gadā līdz šim 
bija 215,3 kWh/m2, bet pēc renovācijas 
paredzēts, ka tas būs 121,11 kWh/m2.

1970. gadā celtajai 318. sērijas mājai ar 45 
dzīvokļiem renovācijas projekta ietvaros 
nomanīta apkures sistēma, daļēji mainīta 
ūdens un kanalizācijas sistēma, nomainīti 
logi un durvis, siltināts cokols, bēniņi, 
fasāde, pagraba griesti, daļēji atjaunots 
jumts. Renovācijas projekta ietvaros 
uzlabota ventilācijas sistēma, ierīkota 

zibensaizsardzības sistēma, veikts kāpņu 
telpu kosmētiskais remonts.
AS “Olaines ūdens un siltums”, 
izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes valsts 
atbalsta programmu, ko īsteno finanšu 
institūcija “Altum” ar Eiropas Savienības 
(ES) fondu finansējumu, vienojusies 
par Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu 
energoefektivitātes paaugstināšanai 

Stacijas ielā 20. Kopumā šīs mājas 
renovācijā tiks ieguldīti 428 291,19 eiro, 
no kuriem 214 145,59 eiro ir ES fondu 
grants jeb dāvinājums no ES fondu 
līdzekļiem. Būvdarbus veica SIA “Balti 
Construction”, būvuzraudzību –  
SIA “Kasro” un autoruzraudzību –  
SIA “Astoņas kļavas”.

Arī Parka ielas 2 dzīvokļu īpašnieki 
nobalsojuši par mājas renovāciju

Jau drīzumā energoefektivitātes 
uzlabošanas darbi sāksies AS “Olaines 
ūdens un siltums” apsaimniekotajā 
mājā Parka iela 2, līdz ar to tā būs jau 
piektā deviņstāvu māja Olainē, kurā 
dzīvokļu īpašnieki spējuši vienoties par 
renovāciju. 602. sērijas dzīvojamā māja 
uzcelta 1988. gadā, un tajā kopumā ir 
36 dzīvokļi. Parka ielā 2 vidējais apkures 
siltumenerģijas patēriņš gadā līdz šim 
bija 112,4 kWh/m2, savukārt pēc projekta 
īstenošanas plānotais apjoms ir  
58,9 kWh/m2, līdz ar to apkurei 
ietaupījums, pēc energoaudita 
datiem, sasniegs 47,59%. Kopējais 
siltumenerģijas patēriņš Parka ielā 2  
gadā sasniedza 169,7 kWh/m2, bet 
paredzēts, ka pēc renovācijas tas būs 
116,2 kWh/m2.
Projektā plānota apkures sistēmas 
maiņa, logu un durvju nomaiņa. 
Renovācijas projekta ietvaros paredzēts 
siltināt mājas pagrabu, cokolu, fasādi un 
bēniņus, kā arī remontēt jumtu. Plānots 
ierīkot zibensaizsardzības sistēmu, kā 
arī iecerēts kāpņu telpu kosmētiskais 
remonts un lodžiju stiklošana.
Renovācijas projekta kopējās izmaksas 
Parka ielā 2 plānotas 456 992,32 eiro 
apmērā. AS “Olaines ūdens un siltums”, 
izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes valsts atbalsta 
programmu, ko īsteno finanšu institūcija 
“Altum” ar ES finansējumu, vienojusies 
par ERAF finansējuma piešķiršanu  
228 496,16 eiro apmērā 

energoefektivitātes paaugstināšanai 
Parka ielā 2. Būvdarbus veiks SIA  
“Mali M”, būvuzraudzību – SIA “Kastro”, 
bet autoruzraudzību – SIA “Arhos”.

Atgādinām!

Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju 
aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju) sakārtošanā ar 
energoefektivitātes projektu īstenošanas 
palīdzību, Olaines novada pašvaldība 
no savas puses apņēmusies iedzīvotājus 
atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:
• energoaudita veikšanai;
• tehniskā projekta izstrādei;
• renovācijas projekta pieteikuma 

sagatavošanai ES finansējuma 
saņemšanai un bankas maksājumu 
procentu segšanai;

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

Vairāk par daudzdzīvokļu māju 
renovāciju lasiet www.ous.lv/lv/
daudzdzivoklu_maju_renovacija/.

“Olaines ūdens un siltums” informē

Sākusies pieteikšanās lielgabarīta atkritumu izvešanas akcijai

Daudzdzīvokļu māju renovācijas darbi

AS “Olaines ūdens un siltums” 
organizē lielgabarīta atkritumu 

izvešanas akciju šādās apdzīvotajās 
vietās Olaines novadā: Dāvi, Gaismas, 
Galiņi, Grēnes, Ielejas, Jāņupe, Lubauši, 
Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, 
Rājumi, Stīpnieki, Stūnīši, Uzvaras 
Līdums, Vaivadi, Virši, Ezītis.

Akcija norisināsies no 10. līdz  
16. oktobrim (ieskaitot). Aicinām 
iedzīvotājus līdz 2. oktobrim 
(ieskaitot), rakstot uz e-pasta adresi 
atkritumi@ous.lv vai zvanot pa 
tālruni 67964163, pieteikt adreses, 
kurās būs nepieciešams nodrošināt 
pakalpojumu. Pieteikumā arī jānorāda: 
kādi lielgabarīta atkritumi tiks izlikti, to 
apjoms (piemēram – viens divguļamais 
dīvāns, divi virtuves skapīši), pieteicēja 
kontakttālrunis.

Par atkritumu izvešanas dienu  
AS “Olaines ūdens un siltums” informēs 
pēc pieteikšanās beigu datuma. 
Lielgabarīta atkritumi būs jāizvieto 
pie savas adreses sadzīves atkritumu 
konteinera norādītajā dienā, kuru 
iepriekš, sazinoties ar kontaktpersonu, 
būs norādījis AS “Olaines ūdens un 
siltums” darbinieks. 
Lūgums atkritumus novietot tā, lai tiem 
varētu piekļūt ar speciālo transportu. 
Lielgabarīta atkritumu izvešana Olaines 
novada ciemu iedzīvotājiem akcijas 
ietvaros ir bez maksas.

Lielgabarīta atkritumi ir liela izmēra 
sadzīves atkritumi, kurus izmēra dēļ 
nevar ievietot atkritumu konteinerā, 
piemēram, nolietots skapītis, gulta, 
krēsls, matracis, citas mēbeles, to daļas 
u. tml. 

Pie lielgabarīta atkritumiem nav 
pieskaitāmi:
• remonta laikā radušies celtniecības 

atkritumi un celtniecības materiālu 
pārpalikumi (ķieģeļi, flīzes, rīģipsis, 
krāsas, šķīdinātāji, šo vielu piesārņots 
iepakojums u. c.);

• keramikas izstrādājumu atkritumi 
(nolietotā santehnika u. c.);

• lapas, zari, dārza atkritumi;
• azbestu saturoši jumta apdares 

materiāli, kas tiek klasificēti kā bīstami 
un videi kaitīgi atkritumi;

• logu rāmji ar stiklu u. c.;
• elektriskās un elektroniskās iekārtas, 

kā ledusskapji, veļas un trauku 
mazgājamās mašīnas, elektriskās 
krāsniņas un radiatori, putekļsūcēji, 
fēni, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, 
datori, monitori, printeri, televizori, 
radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie 

tālruņi un citas iekārtas;
• visa veida un izmēra autoriepas.

Atkritumi, kas nav lielgabarīta atkritumi, 
akcijas laikā netiks savākti! Iedzīvotāji 
ir aicināti slēgt līgumus par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot 
tīru vidi un godprātīgu attieksmi.
Vēršam uzmanību, ka akcija attiecas tikai 
uz Olaines novada ciemu iedzīvotājiem, 
jo Olaines pilsētas iedzīvotājiem šobrīd 
ir iespēja izmest lielgabarīta atkritumus 
pie sadzīves atkritumu laukumiem 
izvietotajos lielgabarīta atkritumu 
konteineros, savukārt Jaunolaines 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 
lielgabarīta atkritumu izvešana tiek 
organizēta divas reizes mēnesī – 
katra mēneša 2. un 4. sestdienā 
(8. un 22. oktobrī) –, bet Stūnīšos – katra 
mēneša 4. sestdienā (22. oktobrī). 

Olaines
novads –

aktīvs
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• Piešķirt Olaines novada pašvaldības 
apbalvojumu – Atzinības rakstu – Olaines 
Kultūras centra Olaines bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas vecākajai 
bibliotekārei Maigai Gasparovičai par 
ilggadēju, profesionālu un apzinīgu 
darbu Olaines novadā. 

• Piešķirt Olaines novada pašvaldības 
apbalvojumu – Atzinības rakstu – 
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzērvenīte” vispārējās aprūpes 
māsai Teresai Kutovajai par ilggadēju, 
profesionālu un atbildīgu darbu 
pirmsskolas izglītības jomā Olaines 
novadā. 

• Apturēt Irinas Dviļas darbību  
Olaines novada vēlēšanu komisijā ar 
2022. gada 29. jūliju līdz 2022. gada  
1. oktobra 14. Saeimas vēlēšanu rezultātu 
apstiprināšanai. Noteikt Olaines novada 
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 
pieteikšanas termiņu – līdz 2022. gada 
8. septembrim (ieskaitot). Izveidot 
Olaines novada vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidātu atbilstības Pašvaldību 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 6. pantā noteiktajām 
prasībām izvērtēšanas komisiju trīs 
locekļu sastāvā: kancelejas vadītāja 
Biruta Vigupe; vēlēšanu komisijas 
sekretāre Anita Ivašina; Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Ināra Brence.

• Grozīt Olaines novada domes  
2021. gada 24. novembra sēdes lēmuma 
“Par Olaines novada pašvaldības 
komisiju pirmsskolas izglītības vietu un 
atbalsta piešķiršanai” (15. prot., 10. p.)  
1. punktu, aizstājot vārdus “Mārīte  
Zaube – izglītības un kultūras nodaļas 
vadītāja” ar vārdiem “Andris Joksts – 
izglītības un kultūras nodaļas vadītājs”.  

• Grozīt Olaines novada domes  
2021. gada 28. jūlija sēdes lēmuma “Par 
pārstāvju deleģēšanu Latvijas Pašvaldību 
savienības komitejās un apakškomitejās” 
(9. prot., 5. p.) 4. punktu, aizstājot vārdus 
“Mārīti Zaubi” ar vārdiem “Andri Jokstu”. 
 
• Deleģēt nodibinājumam “Olaines 
novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs” veikt šādus no likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  
10. punktā noteiktās pašvaldības 
autonomās funkcijas – sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā, rūpēties par 
bezdarba samazināšanu – izrietošus 
pārvaldes uzdevumus (turpmāk – 
deleģētie pārvaldes uzdevumi): 
1) izveidot, vadīt, uzturēt un attīstīt 

kopstrādes telpu Olaines novada jauno 
uzņēmēju atbalstam saimnieciskās 

darbības sekmēšanai Olaines novadā; 
2) sniegt kopstrādes telpas 

pakalpojumus un konsultācijas 
Olaines novada uzņēmējiem 
savas kompetences ietvaros, 
nepieciešamības gadījumā piesaistot 
atbilstošus speciālistus; 

3) konsultēt Olaines novada izglītības 
iestāžu skolēnus mācību uzņēmumu 
darbībai un biznesa ideju konkursu 
norisei; 

4) izstrādāt priekšlikumus un sadarbībā 
ar pašvaldības struktūrvienībām 
realizēt pašvaldības uzņēmējdarbības 
atbalsta plānu Olaines novada 
uzņēmējiem un investoriem; 

5) popularizēt Olaines novada 
uzņēmumus un saimnieciskās 
darbības veicējus, lai veicinātu 
atpazīstamību Olaines novadā, Latvijā 
un starptautiski, un uzņēmējiem sniegt 
atbalstu investīciju piesaistei; 

6) uzturēt RTU Olaines Tehnoloģiju 
koledžas un Olaines novada uzņēmēju 
sadarbību mācību un studiju 
programmu realizēšanā; 

7) organizēt grantu konkursus Olaines 
novada jaunajiem un sociālās 
uzņēmējdarbības uzņēmējiem; 

8) organizēt tīklošanās un izglītojošus 
pasākumus, lai veicinātu novada 
uzņēmumu konkurētspēju; 

9) organizēt ielu tirdzniecību Olaines 
novada pašvaldības organizēto 
publisko pasākumu laikā. 

Apstiprināt deleģēšanas līguma redakciju 
pielikumā. Noslēgt ar nodibinājumu 
“Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs”, reģistrācijas Nr. 
40008243796, deleģēšanas līgumu uz 
vienu gadu no 2022. gada 9. septembra. 
Pilnvarot Olaines novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāju parakstīt 
deleģēšanas līgumu. Uzdot sabiedrisko 
attiecību speciālistēm publicēt noslēgto 
deleģēšanas līgumu pašvaldības 
tīmekļvietnē www.olaine.lv.

• Īstenot 2022. gada 14. jūnijā Lauku 
atbalsta dienesta apstiprināto projektu 
Nr. 22-04-AL04-A019.2201-000002 
“Medemciema aktīvās atpūtas laukuma 
izveide” ar kopējām izmaksām  
22 611,29 eiro, kur attiecināmās izmaksas 
sastāda 20 000 eiro, no tām publiskais 
finansējums ir 17 975,04 eiro, t. i., 90% 
no kopējām attiecināmajām izmaksām, 
un pašvaldības līdzfinansējums sastāda 
4636,25 eiro. Nodrošināt projekta 
līdzfinansējumu no pašvaldības  
2022. gada budžeta līdzekļiem.

• Neīstenot Olaines novada 
pašvaldības 2021. gada līdzdalības 
budžeta projektu “Pludmale DKS 
“Ezītis””, izmaksas 25 000 eiro. Grozīt 
Olaines novada domes 2021. gada 
27. oktobra domes sēdes lēmumu 

“Par nepieciešamā finansējuma 
apstiprināšanu Olaines novada 
pašvaldības līdzdalības budžeta projektu 
īstenošanai” (13. prot., 8. p.) 1. punkta 
1.2.1. apakšpunktu un izteikt šādā jaunā 
redakcijā: “1.2.1. “Pastaigu parks DKS 
“Ieviņa-99””, izmaksas 24 998.32 euro;”.

• Piešķirt papildu finanšu līdzekļus 
projekta “Par izglītības un veselības 
aprūpes iestāžu ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšanu, pārbūvi un teritorijas 
labiekārtojumu Veselības ielā 7, Olainē” 
realizācijai 401 678,56 eiro apmērā, 
sadalot 2022. gadā 307 263,14 eiro 
un 2023. gadā 94 415,42 eiro. Uzdot 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt 
grozījumus Olaines novada pašvaldības 
2022. gada pamatbudžetā un paredzēt 
līdzekļus 2023. gada budžetā. 

• Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “Maiva” 
par nekustamā īpašuma “Grēnes iela” 
Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines 
novadā, kadastra numurs 8080 003 0677, 
sastāvošs no zemesgabala, kadastra 
apzīmējums 80800030673, 1,2790 ha 
platībā, iegādi sabiedrības vajadzībām 
par kadastrālo vērtību 468 eiro. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
līgumu ar SIA “Maiva” par lēmumā 
noteikto nekustamo īpašumu. Uzdot 
Attīstības nodaļai lēmumā noteikto 
nekustamo īpašumu iekļaut (uzskaitīt) 
pašvaldību ceļu un ielu sarakstā 
un pašvaldības apsaimniekojamo 
nekustamo īpašumu sarakstā. Uzdot 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
nodrošināt lēmumā noteiktā nekustamā 
īpašuma:
1) pirkuma maksas samaksu, valsts un 

zemesgrāmatas nodevu apmaksu;
2) grāmatvedības uzskaiti atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajai kārtībai, kura attiecināma 
uz pieņemto īpašumu (mantisku 
vērtību); 

3) Īpašuma un juridiskajai nodaļai pēc 
līguma noslēgšanas nodrošināt 
lēmumā noteiktā nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu Rīgas rajona 
Zemesgrāmatu nodaļas Olaines 
pagasta zemesgrāmatā uz Olaines 
novada pašvaldības vārda.

• Atbalstīt KDS “Ezītis” projektu 
“Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības 
“Ezītis” koplietošanas pievadceļu 
labiekārtošanai” par kopējo projekta 
summu 9958,00 eiro ar pašvaldības 
finansējumu 6970,60 eiro no pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu sadaļas 
04.510 “Autotransports”. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
līgumu ar KDS “Ezītis” par projekta 
“Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības 
“Ezītis” koplietošanas pievadceļu 
labiekārtošanai” finansēšanu. Noteikt: ja 

KDS “Ezītis” līdz 2022. gada  
16. decembrim pašvaldībā nav 
iesniegusi līgumā par KDS “Ezītis” 
projekta “Kooperatīvās dārzkopības 
sabiedrības “Ezītis” koplietošanas 
pievadceļu labiekārtošanai” finansēšanu 
4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos 
dokumentus, šis lēmums zaudē savu 
spēku.

• Atbalstīt DKS “VEF Baloži” projektu 
“Ceļa seguma maiņa – emulsijas 
dubultapstrāde” par kopējo projekta 
summu 19 841,58 eiro ar pašvaldības 
finansējumu 15 873,26 eiro no 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 
sadaļas 04.510 “Autotransports”. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
līgumu ar DKS “VEF Baloži” par projekta 
“Ceļa seguma maiņa – emulsijas 
dubultapstrāde” finansēšanu līdz  
2022. gada 24. septembrim. Noteikt:  
ja DKS “VEF Baloži” līdz 2022. gada  
16. decembrim pašvaldībā nav iesniegusi 
līgumā par DKS “VEF Baloži” projekta 
“Ceļa seguma maiņa – emulsijas 
dubultapstrāde” finansēšanu 4.1.1. 
un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos 
dokumentus, šis lēmums zaudē savu 
spēku.

• Atbalstīt KDS “Ziediņi” projektu 
“Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības 
“Ziediņi” koplietošanas iekšējo 
pievadceļu pie nekustamajiem 
īpašumiem 6. posma izbūve” par 
kopējo projekta summu 7686,53 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 4611,92 eiro  
no Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu sadaļas 04.510 
“Autotransports”. Uzdot pašvaldības 
izpilddirektoram noslēgt līgumu ar KDS 
“Ziediņi” par projekta “Kooperatīvās 
dārzkopības sabiedrības “Ziediņi” 
koplietošanas iekšējo pievadceļu pie 
nekustamajiem īpašumiem 6. posma 
izbūve” finansēšanu. Noteikt: ja KDS 
“Ziediņi” līdz 2022. gada 16. decembrim 
pašvaldībā nav iesniegusi līgumā par 
KDS “Ziediņi” projekta “Kooperatīvās 
dārzkopības sabiedrības “Ziediņi” 
koplietošanas iekšējo pievadceļu pie 
nekustamajiem īpašumiem 6. posma 
izbūve” finansēšanu 4.1.1. un 4.1.2. 
apakšpunktā noteiktos dokumentus, šis 
lēmums zaudē savu spēku.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 
SN10/2022 “Par Olaines novada domes 
2022. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu 
Nr. SN5/2022 “Olaines novada teritorijas 
plānojuma 2018.–2030. gadam teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi 
un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem daļā” saskaņā ar pielikumu. 
Uzdot: 

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

Turpinājums 7. lpp.   
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maksājumu pilnā apmērā un noslēdzis 
lēmuma pirkuma līgumu, šis lēmums 
zaudē spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Ielieči 2” Nr. 49, Rājumos, kadastra 
apzīmējums 8080 015 0124, 0,0721 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 015 
0124) atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 8500 eiro. Noteikt D. V. 
pienākumu ne vēlāk kā līdz 2022. gada 
10. septembrim (ieskaitot) samaksāt 
8230 eiro izsoles komisijas norādītajā 
Olaines novada pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai uz veiktā maksājuma 
pamata sagatavot zemesgabala d/s 
“Ielieči 2” Nr. 49, Rājumos, kadastra 
apzīmējums 8080 015 0124, 0,0721 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 015 0124) 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Pilnvarot 
domes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja 
pirmo vietnieci parakstīt pirkuma 
līgumu, nodošanas aktu ar D. V. par 
nekustamā īpašuma “Ielieči 2”  
Nr. 49, Rājumos, atsavināšanu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Noteikt: 
ja līdz 2022. gada 10. septembrim 
(ieskaitot) D. V. nav samaksājis Olaines 
novada pašvaldības norēķinu kontā 
kredītiestādē lēmumā noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un noslēdzis 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s  
“Tiltiņi” Nr. 290, Stīpniekos, kadastra 
apzīmējums 8080 018 0582, 0,0558 ha  
platībā (kadastra numurs 8080 018 
0582) atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 6900 eiro. Noteikt G. L. 
pienākumu ne vēlāk kā līdz 2022. gada 
10. septembrim (ieskaitot) samaksāt 
6610 eiro izsoles komisijas norādītajā 
Olaines novada pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai uz veiktā maksājuma 
pamata sagatavot zemesgabala d/s 
“Tiltiņi” Nr. 290, Stīpniekos, kadastra 
apzīmējums 8080 018 0582, 0,0558 ha  
platībā (kadastra numurs 8080 018 
0582) pirkuma līgumu, nodošanas 
aktu un nostiprinājuma lūgumu Rīgas 
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. 
Pilnvarot domes priekšsēdētāju vai 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci parakstīt 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu ar 
G. L. par nekustamā īpašuma “Tiltiņi” 
Nr. 290, Stīpniekos, atsavināšanu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Noteikt: 
ja līdz 2022. gada 10. septembrim 
(ieskaitot) G. L. nav samaksājis Olaines 
novada pašvaldības norēķinu kontā 
kredītiestādē lēmumā noteikto 

maksājumu pilnā apmērā un noslēdzis 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Celtnieks” Nr. 160A, Stīpniekos, kadastra 
apzīmējums 8080 018 0122, 0,0634 ha  
platībā (kadastra numurs 8080 018 
0129) atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 8400 eiro. Noteikt I. B. 
pienākumu ne vēlāk kā līdz 2022. gada 
10. septembrim (ieskaitot) samaksāt 
8110 eiro izsoles komisijas norādītajā 
Olaines novada pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai uz veiktā maksājuma 
pamata sagatavot zemesgabala d/s 
“Celtnieks” Nr. 160A, Stīpniekos, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, kadastra 
apzīmējums 8080 018 0122, 0,0634 ha  
platībā (kadastra numurs 8080 018 0129) 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Pilnvarot 
domes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja 
pirmo vietnieci parakstīt pirkuma 
līgumu, nodošanas aktu ar I. B.  
par nekustamā īpašuma “Celtnieks” 
Nr. 160A, Stīpniekos, atsavināšanu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Noteikt: 
ja līdz 2022. gada 10. septembrim 
(ieskaitot) I. B. nav samaksājis Olaines 
novada pašvaldības norēķinu kontā 
kredītiestādē lēmumā noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un noslēdzis 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Bitīte-2” Nr. 20, Galiņos, kadastra 
apzīmējums 8080 011 0269, 0,0647 
ha platībā (kadastra numurs 8080 011 
0269) atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 5700 eiro. Noteikt M. B. 
pienākumu ne vēlāk kā līdz 2022. gada 
10. septembrim (ieskaitot) samaksāt 
5430 eiro izsoles komisijas norādītajā 
Olaines novada pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai uz veiktā maksājuma 
pamata sagatavot zemesgabala d/s 
“Bitīte-2” Nr. 20, Galiņos, kadastra 
apzīmējums 8080 011 0269, 0,0647 ha  
platībā (kadastra numurs 8080 011 0269) 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai.  
Pilnvarot domes priekšsēdētāju vai 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci parakstīt 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu ar  
M. B. par nekustamā īpašuma “Bitīte-2” 
Nr. 20, Galiņos, atsavināšanu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Noteikt: 
ja līdz 2022. gada 10. septembrim 

1) sabiedrisko attiecību speciālistēm 
publicēt lēmumu pēc tā stāšanās spēkā 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Olaines domes vēstis” un pašvaldības 
tīmekļa vietnē; 
2) Attīstības nodaļas vadītājai piecu 
darba dienu laikā publicēt lēmumu 
Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā. Saistošie noteikumi 
Nr. SN10/2022 stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc paziņojuma publicēšanas 
Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”.

• Piekrist, ka Krievijas Federācijas 
pilsone G. P. iegūst īpašumā zemi 
dārzkopības sabiedrībā (turpmāk – d/s): 
1) “Ežupe” Nr. 189, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020 0397,  0,0597 ha 
platībā; 
2) “Ežupe” Nr. 190, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020 0398,  0,0673 ha  
platībā ar zemes lietošanas mērķi 
“Individuālo dzīvojamo māju apbūve” 
(NĪLM, kods 0601).

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Līdumi-2” ar 
kadastra numuru 8080 011 0023 par 
uzrādīto pirkuma maksu 35 552 eiro,  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
noteikts – kods 0101 “Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Jaunupmaļi” ar 
kadastra numuru 8080 012 0091 par 
uzrādīto pirkuma maksu 20 000 eiro,  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
noteikts – kods 0101 “Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”. Piekrist, ka Latvijas 
nepilsone A. A. iegūst īpašumā  
½ domājamo daļu no zemesgabala 
“Jaunupmaļi”, kadastra apzīmējums  
8080 012 0091, 2,3 ha platībā. 

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Tiltiņi” Nr. 295, 
Stīpniekos, kadastra apzīmējums 8080 
018 0587, 0,0582 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 018 0587) zemes 
nomniekam N. S. Apstiprināt lēmumā 
atsavināmā zemesgabala pārdošanas 
cenu 1640 eiro. Noteikt N. S. maksāšanas 
un pirkuma līguma noslēgšanas 
termiņu – līdz 2022. gada 24. oktobrim. 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai 
nodaļai sagatavot pirkuma līgumu 
par zemesgabala d/s “Tiltiņi” Nr. 295, 
Stīpniekos, kadastra apzīmējums 8080 
018 0587, 0,0582 ha platībā atsavināšanu, 

zemesgabala nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu. Pilnvarot domes 
priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja pirmo 
vietnieci parakstīt pirkuma līgumu un 
nodošanas aktu ar N. S. Noteikt: ja līdz 
2022. gada 24. oktobrim (ieskaitot) nav 
veikts maksājums un noslēgts pirkuma 
līgums, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Lazdas” Nr. 2610, 
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 022 
0612, 0,0683 ha platībā (kadastra numurs 
8080 022 0612) zemes nomniekam 
R. U. Apstiprināt lēmumā atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu 1930 eiro. 
Noteikt R. U. maksāšanas un pirkuma 
līguma noslēgšanas termiņu – līdz  
2022. gada 24. oktobrim. Uzdot Īpašuma 
un juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma 
līgumu par  zemesgabala d/s “Lazdas”  
Nr. 2610, Jāņupē, kadastra apzīmējums 
8080 022 0612, 0,0683 ha platībā 
atsavināšanu, zemesgabala nodošanas 
aktu un nostiprinājuma lūgumu. 
Pilnvarot domes priekšsēdētāju vai 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci parakstīt 
pirkuma līgumu un nodošanas aktu 
ar R. U. Noteikt: ja līdz 2022. gada 
24. oktobrim (ieskaitot) nav veikts 
maksājums un noslēgts pirkuma līgums, 
šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist, ka Indijas pilsonis S. N. 
iegūst īpašumā  zemi d/s “Vizbuļi-2” 
Nr. 3813, Jāņupē, kadastra apzīmējums 
8080 021 0722, 0,0644 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM, kods 
0601). Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Vizbuļi-2” Nr. 3813, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 0722, 0,0644 ha 
platībā (kadastra numurs 80800210722) 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 8200 eiro. Noteikt S. N. 
pienākumu ne vēlāk kā līdz 2022. gada 
10. septembrim (ieskaitot) samaksāt 
7940 eiro izsoles komisijas norādītajā 
Olaines novada pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai uz veiktā maksājuma 
pamata sagatavot zemesgabala d/s 
“Vizbuļi-2” Nr. 3813, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 0722, 0,0644 ha 
platībā, pirkuma līgumu, nodošanas  
aktu un nostiprinājuma lūgumu Rīgas 
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. 
Pilnvarot domes priekšsēdētāju vai 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci parakstīt 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu ar S. N.  
par nekustamā īpašuma “Vizbuļi-2” 
Nr. 3813, Jāņupē, atsavināšanu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Noteikt: 
ja līdz 2022. gada 10. septembrim 
(ieskaitot) S. N. nav samaksājis Olaines 
novada pašvaldības norēķinu kontā 
kredītiestādē lēmumā noteikto 
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(ieskaitot) M. B. nav samaksājis Olaines 
novada pašvaldības norēķinu kontā 
kredītiestādē lēmumā noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un noslēdzis 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s “Ezītis” 
Nr. 126A, Ezītī, kadastra apzīmējums 
8080 012 0476, 0,0443 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 012 0476) 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 2600 eiro. Noteikt 
S. B. pienākumu ne vēlāk kā līdz 
2022. gada 10. septembrim (ieskaitot) 
samaksāt 2380 eiro izsoles komisijas 
norādītajā Olaines novada pašvaldības 
norēķinu kontā kredītiestādē. Uzdot 
Īpašuma un juridiskajai nodaļai uz 
veiktā maksājuma pamata sagatavot 
zemesgabala d/s “Ezītis” Nr. 126A, Ezītī, 
kadastra apzīmējums 8080 012 0476, 
0,0443 ha platībā (kadastra numurs 8080 
012 0476) pirkuma līgumu, nodošanas 
aktu un nostiprinājuma lūgumu Rīgas 
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. 
Pilnvarot domes priekšsēdētāju 
vai priekšsēdētāja pirmo vietnieci 
parakstīt pirkuma līgumu, nodošanas 
aktu ar S. B. par nekustamā īpašuma 
“Ezītis” Nr. 126A, Ezītī, atsavināšanu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Noteikt: 
ja līdz 2022. gada 10. septembrim 
(ieskaitot) S. B. nav samaksājusi 
Olaines novada pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē lēmumā noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un noslēgusi 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu: 
1) zemesgabalu d/s “Vizbuļi-2” Nr. 3864, 

Jāņupē, kadastra apzīmējums  
8080 021 0770, 0,0419 ha; 

2) zemesgabalu d/s “Plakanciema Egles” 
Nr. 189, Vaivados, kadastra apzīmējums 
8080 016 0758, 0,0491 ha platībā.

• Atļaut atsavināt dzīvokli Stacijas  
ielā 42-42, Olainē, dzīvokļa atsavināšanas 
ierosinātājai N. K. un uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai: 
1) veikt nepieciešamās darbības 

dzīvokļa ierakstīšanai zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda (dzīvokļa 
kadastrālās uzmērīšanas dokumentu 
pasūtīšana, saņemšana un dzīvokļa 
īpašuma tiesību ierakstīšana 
zemesgrāmatā); 

2) pasūtīt un saņemt sertificēta vērtētāja 
dzīvokļa novērtējumu; 

3) pēc iepriekšminēto darbību izpildes 
iesniegt Finanšu komitejā domes 
lēmuma projektu par dzīvokļa 
pirkuma līguma slēgšanu. Noteikt, ka 
dzīvokļa Stacijas ielā 42-42, Olainē, 
atsavināšanas ierosinātājai N. K. un 
N. B., un B. B. mēneša laikā jānoslēdz 
notariāli apliecināta vienošanās par 
dzīvokļa Stacijas ielā 42-42, Olainē, 
iegūšanu īpašumā (līdz domes 
lēmuma pieņemšanai par dzīvokļa 
pirkuma līguma slēgšanu, ne vēlāk 
kā divu mēnešu laikā no šī lēmuma 
pieņemšanas).

• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas Olaines 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
uz Olaines novada pašvaldības 
vārda dzīvokļa īpašumu Stacijas ielā 
42-42, 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. 

• Atļaut apvienot zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumiem 8080 002 
2081 un 8080 002 1974 vienā zemes 
vienībā, viena nekustamā īpašuma 
sastāvā ar zemes vienības kopējo platību 
0,1223 ha. Saglabāt vienotu adresi 
apvienotajai zemes vienībai un ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2081 
001 – Ozolnieku iela 8, Medemciems, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127. Dzēst 
adresi – Jēkabpils iela 7, Medemciems, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127. 
Dzēst nosaukumu – d/s “Ieviņa-99” Nr. 
376/382. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi apvienotajai zemes 
vienībai visā platībā – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 
0601). Piekļūšana apvienotajai zemes 
vienībai nodrošināta pa DKS “Ieviņa 99” 
koplietošanas zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 2237 (Ozolciema 
iela). Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) iesniegt kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus apvienotajai zemes 
vienībai saskaņošanai ar Olaines novada 
pašvaldību; 2) veikt izmaiņas nekustamā 
īpašuma sastāvā zemesgrāmatā.

• Atļaut apvienot nekustamo 
īpašumu “Jelgavas iela 11” un “Jelgavas 
iela 13” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 8009 004 2001 un 8009 
004 2006 vienā zemes vienībā, viena 
nekustamā īpašuma sastāvā ar zemes 
vienības kopējo platību 0,3508 ha. 
Saglabāt vienotu adresi apvienotajai 
zemes vienībai un ēkām ar kadastra 
apzīmējumiem  8009 004 2006 001, 8009 
004 2006 002, 8009 004 2006 003, 8009 

004 2006 004 – Jelgavas iela 11, Olaine, 
Olaines nov., LV-2114. Piešķirt ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 8009 004 2001 001 
adresi – Jelgavas iela 11, Olaine, Olaines 
nov., LV-2114. Dzēst adresi – Jelgavas 
iela 13, Olaine, Olaines nov., LV-2114. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi apvienotajai zemes vienībai 
visā platībā – komercdarbības objektu 
apbūve (NĪLM kods 0801). Piekļūšana 
apvienotajai zemes vienībai nodrošināta 
no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8009 004 2027, Zeiferta 
ielas. Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) iesniegt kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus apvienotajai zemes 
vienībai saskaņošanai ar Olaines novada 
pašvaldību; 2) veikt izmaiņas nekustamā 
īpašuma sastāvā zemesgrāmatā.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda M. Š. 
vecākam L. Š. 260 eiro mēnesī uz laiku no 
2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 
31. maijam transporta nodrošināšanai no 
dzīvesvietas līdz Jelgavas pamatskolai 
“Valdeka” – attīstības centram un 
atpakaļ. 

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda A. O. 
vecākam M. O. 260 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 
1. pamatskolai – attīstības centram un 
atpakaļ. 

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda A. P. 
vecākam V. P. 260 eiro mēnesī uz laiku no 
2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 
31. maijam transporta nodrošināšanai no 
dzīvesvietas līdz Rīgas 2. pamatskolai un 
atpakaļ. 

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda V. G. 
vecākam V. G. 260 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 
2. pamatskolai un atpakaļ.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda R. R. 
vecākam N. B. 350 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz 
Daugavas pamatskolai un atpakaļ.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda R. L. 
vecākam S. L. 260 eiro mēnesī uz laiku no 
2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 
31. maijam transporta nodrošināšanai no 
dzīvesvietas līdz Jelgavas pamatskolai 

“Valdeka” – attīstības centram un 
atpakaļ.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda T. G. 
vecākam O. G. 260 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 
2. pamatskolai un atpakaļ.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda T. N. L. 
vecākam I. K.-L. 380 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 
5. pamatskolai – attīstības centram un 
atpakaļ.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda R. G. 
vecākam Z. G. 350 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz 
Gaismas pamatskolai un atpakaļ.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda T. O. 
vecākam M. O. 260 eiro mēnesī uz 
laiku no 2022. gada 1. septembra līdz 
2023. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 
2. pamatskolai un atpakaļ.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda V. B. 
vecākam I. B. 260 eiro mēnesī uz laiku no 
2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 
31. maijam transporta nodrošināšanai no 
dzīvesvietas līdz Rīgas 2. pamatskolai un 
atpakaļ.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda K. K. 
vecākam I. K. 260 eiro mēnesī uz laiku no 
2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 
31. maijam transporta nodrošināšanai no 
dzīvesvietas līdz Rīgas 1. pamatskolai – 
attīstības centram un atpakaļ.

• Uzņemt B. T. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai Olaines 
novada pašvaldības aģentūras “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku. Uzdot p/a 
“Olaines Sociālais dienests” direktorei 
nodrošināt atbilstoša trīspusēja līguma 
noslēgšanu ar B. T. un I. T. par lēmumā 
noteiktā pakalpojuma saņemšanu, 
nosakot, ka: 1) beidzoties Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta 
derīguma termiņam, B. T. apņemas 
nekavējoties veikt Covid-19 revakcināciju 

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

  Turpinājums no 7. lpp. 

Turpinājums 9. lpp.   
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vai vakcināciju; 2) ja B. T. ir Covid-19 
vakcinācijas kontrindikācijas, jāiesniedz 
ārsta izziņa par kontrindikāciju esamību 
Covid-19 vakcinācijai.

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

• Izbeigt 2011. gada 12. septembrī 
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 439 par zemesgabala 
“Bērziņi” Nr. 46, Rājumos, kadastra 
apzīmējums 8080 015 0171, 0,0604 ha 
platībā zemes nomu, noslēgtu ar D. M. 
ar 2022. gada 24. augustu. Iznomāt I. 
B. zemesgabalu, kadastra apzīmējums 
8080 015 0171, 0,0604 ha platībā dārza 
mājas ar kadastra apzīmējumu 8080 
015 0171 001 un saimniecības ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 8080 015 0171 002  
(adrese: “Bērziņi” Nr. 46, Rājumi, Olaines 
pagasts, Olaines novads) uzturēšanai no 
2022. gada 25. augusta līdz 2032. gada 
25. augustam. Noteikt zemesgabala ar 
kadastra apzīmējumu 8080 015 0171 
nomas maksu gadā 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. Uzdot 
izpilddirektoram noslēgt ar I. B. lēmumā 
noteikto zemes nomas līgumu.

Septembris (ārkārtas sēde)

• Ievēlēt Olaines novada vēlēšanu 
komisijā Sandru Straumi līdz 2022. gada 
1. oktobra 14. Saeimas vēlēšanu rezultātu 
apstiprināšanai.

• Piekrist: 
1) līguma par darba programmas 
“Izaugsmes un nodarbinātība” 
specifiskā atbalsta mērķa 4.3.1. 
“Veicināt energoefektivitāti un vietējo 
AER izmantošanu centralizētajā 
siltumapgādē” projekta  “Fosilā kurināmā 
aizstāšana Olainē” Nr. 4.3.10/22/A/036 
ieviešanu slēgšanai starp AS “Olaines 
ūdens un siltums” un Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru. Sagaidāmās projekta 
realizācijas izmaksas bez PVN sastāda 
8 391 750 eiro, tai skaitā plānotais 

KF finansējums 3 246 760 eiro un AS 
“Olaines ūdens un siltums” finansējums 
5 144 990 eiro no bankas aizdevuma 
līdzekļiem; 
2) līguma  par  moduļu-konteinera tipa 
ar šķeldu kurināmas katlumājas ar jaudu 
2,7–3 MW projektēšanu un uzstādīšanu 
noslēgšanai starp AS “Olaines ūdens un 
siltums” kā būvdarbu pasūtītāju un  
SIA “EcoHeat Technologies”, vienotais 
reģ. Nr. 40203155061, kā darbu izpildītāju 
par iepirkumu procedūrā “Moduļu-
konteinera tipa ar šķeldu kurināmas 
katlumājas ar jaudu 2,7–3 MW  
projektēšana un uzstādīšana” (ID Nr. AS 
OŪS 2022/06_SPS) piedāvāto kopējo 
līguma cenu  bez PVN – 1 820 100 eiro. 
Līguma izpildi finansē AS “Olaines ūdens 
un siltums” no bankas  aizdevuma 
līdzekļiem;
3) bankas aizdevumu piesaistei 
katlumājas būvniecības projektu 
realizācijai par kopējo summu  
6 965 690 eiro, tai skaitā: KF projekta 
“Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” Nr. 
4.3.10/22/A/036 realizācijai 5 144 990 
eiro; moduļu-konteinera tipa katlumājas 
būvniecībai 1 820 100 eiro. Ar plānoto 
aizdevuma atmaksas periodu – 10 gadi. 
Uzdot kapitāldaļu turētājam nodrošināt 
atbilstošu AS “Olaines ūdens un siltums” 
akcionāra lēmumu pieņemšanu, 
ievērojot lēmumā noteikto.

• Piekrist, ka ½ domājamo daļu zemi 
d/s “VEF Baloži” Nr. 202, Medemciemā, 
kadastra apzīmējums 8080 002 1428, 
0,0670 ha platībā (adrese: Ozolmuižas 
iela 114, Medemciems, Olaines pag., 
Olaines nov.) ar zemes lietošanas mērķi –  
individuālo dzīvojamo māju apbūve – 
iegūst īpašumā biedrība “Datusargs”. 

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

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties tīmekļa vietnes 
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”.

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

  Turpinājums no 8. lpp. 

Olaines novada pašvaldības rīkotas

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

1. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Vizbule 100”, Jāņupe, Olaines 
pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 0210395, 0,0497 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 0210253). Atsavināšana elektroniskā izsolē par 
eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 
3100,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums 
(drošības nauda) – 310,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no 
izsoles dienas;

2. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr. 453, Pēternieki, 
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 011 0375,  
0,0402 ha platībā (kadastra numurs 8080 011 0375). Atsavināšana elektroniskā 
izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena 
(sākumcena) – 3300,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas 
nodrošinājums (drošības nauda) – 330,00 eiro. Samaksas kārtība – viena 
mēneša laikā no izsoles dienas;

3. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr. 200, Jāņupe, 
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 0201282,  
0,0721 ha platībā (kadastra numurs 8080 0201282). Atsavināšana elektroniskā 
izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena 
(sākumcena) – 3600,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas 
nodrošinājums (drošības nauda) – 360,00 eiro. Samaksas kārtība – viena 
mēneša laikā no izsoles dienas;

4. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr. 201, Jāņupe, 
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 0211283,  
0,0745 ha platībā (kadastra numurs 8080 0201283). Atsavināšana elektroniskā 
izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena 
(sākumcena) – 3700,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas 
nodrošinājums (drošības nauda) – 370,00 eiro. Samaksas kārtība – viena 
mēneša laikā no izsoles dienas;

5. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Purņi”, Jāņupe, Olaines pagasts, 
Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 0220267, 0,0581 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 0220267). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro 
(100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 
3700,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums 
(drošības nauda) – 370,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no 
izsoles dienas.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 
12. oktobra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 11. novembrim plkst. 13.00. 
Ar visiem izsoļu noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv, kā arī elektronisko izsoļu vietnē 
izsoles.ta.gov.lv.

Stājies spēkā jaunais Olaines novada teritorijas plānojums 

7. septembrī stājies spēkā jaunais Olaines novada teritorijas plānojums 2018.– 
2030. gadam. Olaines novada 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. Paldies visiem, kas piedalījās plānojuma izstrādē! 
Olaines novada teritorijas plānojums pieejams te: https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_24932.

Lasi
jaunumus
arī šeit:
www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba
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Pasākumi un sabiedrība

Pasākumi Olaines novadā oktobrī

* Plkst. 12.30–13.00 reģistrācija, plkst. 13.00 koncerts, plkst. 14.00–17.00 balle ar Māri Blāzi un Arti Šimpermani.
Autobusa izbraukšanas laiki uz Jaunolaines Kultūras namu: 12.00 Gaismas (pie pieturas), 12.15 Pionieru iela (pie pieturas), 
12.30 Olaine (pasts). Pēc pasākuma autobuss plkst. 17.00 no Jaunolaines Kultūras nama. 
Balles apmeklētāji aicināti ierasties cepurēs, līdzi ņemot groziņu ar našķiem un jautru noskaņojumu!

Olaines Kultūras centrs
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Piezīmes

08.10. 13.00
Olaines novada senioru  
saiets – cepuru balle  
“Vēl atvasara rotājas”

Jaunolaines Kultūras nams
Pieteikšanās un vietu rezervācija līdz 
5. oktobrim, zvanot pa tālr. 28209466 
(Ausma, biedrība “Pīlādzis”)*

15.10. 15.00
Jaunolaines Kultūras nama 
kolektīvu koncerts  
“Tik un tā viss notiksies”

Jaunolaines Kultūras nams
Bezmaksas ieejas kartes varēs saņemt 
Jaunolaines Kultūras namā no 3. oktobra 
darbdienās plkst. 9.00–17.00

22.10. 16.00

Koncerts “Draudzības vainags”. 
Piedalīsies kolektīvi no Rīgas, 
Salaspils, Vangažiem, Saldus un 
Olaines

Olaines Kultūras nams
Bezmaksas ieejas kartes varēs saņemt 
no 10. oktobra Olaines Kultūras centra 
administrācijā darbdienās plkst. 9.00–17.00

24.10. 19.00
Izrāžu apvienības “Pannas 
teātris” jutekliska komēdija 
“Gribu bērnu!”

Olaines Kultūras nams
Biļetes (5, 7, 10 eiro) iepriekšpārdošanā 
no 12. oktobra Olaines Kultūras centra 
administrācijā darbdienās plkst. 9.00–17.00

26.10. 19.00
“Dirty Deal Teatro” izrāde 
“Netikumīgie”

Jaunolaines Kultūras nams

Ieejas maksa 5 eiro. Biļetes varēs iegādāties 
Jaunolaines Kultūras namā no 10. oktobra 
darbdienās plkst. 9.00–17.00.
Izrāde ieteicama no 14 gadu vecuma.
2019./2020. gada sezonā izrāde saņēmusi 
“Spēlmaņu nakts” balvu kā gada labākā 
izrāde pusaudžiem

29.10.
10.00 
un 
14.00

“Fluid Art” gleznošanas 
meistarklase (akrila 
pludināšanas tehnikā)
Inas Melbārdes vadībā

Jaunolaines Kultūras nams

Dalība meistarklasē – bez maksas. Vietu 
skaits ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās, 
zvanot pa tālr. 29257870 vai rakstot uz  
ruta.bergmane@olaine.lv

29.10. 17.00
“Šeherezādes stāsti” –  
eksotisko deju 
koncertuzvedums

Olaines Kultūras nams
Bezmaksas ieejas kartes varēs saņemt no  
17. oktobra Olaines Kultūras centrā 
darbdienās plkst. 9.00–17.00

Izbēgot no nopietna salnas laika 
sākuma, Olaines Pieaugušo izglītības 

centram jau otro gadu 18. septembrī 
izdevās noorganizēt krāšņu dāliju 
izstādi. Izmantojot kultūras centra 
laipni atvēlētās telpas, mazajā zālē tika 
izstādītas 92 šķirnes.
Apmeklētāji bija patiesi pārsteigti par 

mūsu mazpilsētas vērienu. Ar savām 
puķēm dalījās olainiete Aelita Zāle, Evita 
Puzāne no Stūnīšiem, un E. Puzānes 
kolekcijai savu papildinājumu deva 
selekcionāre Elīna Zaļā no Bauskas puses, 
kas ar E. Puzāni bija iepazinusies Dabas 
muzeja dāliju izstādē. 
Pasākumu bagātināja A. Zāles lekcija par 

krāsu simboliku un neliels meditācijas 
brīdis. Ziedu audzētāja E. Puzāne kopā 
ar organizatoriem pavadīja izstādē visu 
dienu, lai varētu atbildēt uz interesentu 
jautājumiem.
Dienas gaitā notika balsošana par 
skaistāko ziedu. 35 apmeklētāji no  
100 pirmo vietu deva lielziedu dālijai  

‘AC Ingrid’, bet otro vietu ieguva dālija 
‘Polin Berger’.
Izstādes iekārtošanā liels atbalsts bija 
dienas centra jaunieši Kristīne, Arturs un 
Oskars, kuri palīdzēja tehniskajās lietās. 
Baleta zāles spoguļos dubultojās ziedu 
pušķi, darot telpu plašu un gaisīgu. 
Ar šo izstādi turpinām pērn uzsākto un 

Seniori sporto
17. septembrī Olaines Mežaparkā un 
tā apkārtnē norisinājās senioru sporta 
diena. Šogad Olaines Sporta centrs 
sadarbībā ar jauniešu centru “Popkorns” 
bija sagatavojis desmit dažādas 
disciplīnas, kurās pārbaudīja precizitāti, 
ātrumu, spēku, koordināciju un citas 
īpašības. 

Šogad sporta dienā piedalījās četras 
komandas – “Olaine 1”, “Olaine 2”, 
“Jaunmārupe” un “Ķekava”. Pēc visu 
disciplīnu veikšanas par uzvarētāju 
tika kronēta Ķekavas novada komanda, 
kura pirmo vietu ieņēma pārliecinoši. 
Otro un trešo vietu ieguva abas Olaines 
komandas, savukārt Jaunmārupes 
komanda šoreiz ierindojās ceturtajā 
vietā. Individuāli tika apbalvoti arī 
labākie sportisti vairākās disciplīnās. 

Paldies Olaines novada senioru biedrībai 
“Liepas” par sportiskā gara uzturēšanu 
un novadu senioru biedrību draudzību!

Dāliju izstāde

vēlamies to veidot kā ikgadēju tradīciju. 
Daļa no ziediem pēc izstādes tika 
nogādāta Olaines Sociālās aprūpes 
centrā, kur turpināja priecēt nama 
iemītniekus ar savu krāšņumu. 

Olaines
novads –

aktīvs
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Pasākumi un sabiedrība

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

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9, Olaine)

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Piezīmes

12.09.–10.11.
Muzejpedagoģiskas nodarbības 
“Kas ir muzejs? Kāda priekšmeta 
stāsts”

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs, platforma 
“Zoom” vai izbraukumā

Mērķauditorija: 1.–6. klašu skolēni. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
20172030

12.09.–30.11.
Muzejpedagoģijas programma 
“Uzvārds – dzimtas mantojums” 

Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs vai izbraukumā

Mērķauditorija: 4.–8. klašu skolēni. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
20172030

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

Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršruts 
(Jelgavas iela 5)

Mērķauditorija: 5.–9. klašu skolēni. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
20172030

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

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs, platforma 
“Zoom” vai izbraukumā

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
20172030

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

Muzeja izstāžu siena

07.10. 17.00
Jāņa Vējkrīgera fotoizstādes 
atklāšanas pasākums

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs 

07.10. 18.00
Ekskursija ar lukturīšiem pa Pirmā 
pasaules kara vietām Olaines 
pilsētas apkārtnē

Pulcēšanās pie Olaines 
Vēstures un mākslas muzeja 

Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 22057669

10.–15.10. Vijas Upmales atceres nedēļa
Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs 

10.10.–05.11.
Pieaugušo izglītības centra izstāde 
“Puzuri”

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs 

Muzeja skatlogi

11.10.
Pieaugušo izglītības centra izstādes 
“Puzuri” atklāšana

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs 

Olaines Sporta centrs

Datums Pasākuma nosaukums Vieta

01.10. Olaines atklātais makšķerēšanas čempionāts (2. diena) Tērvetes ūdenskrātuve

06.10. Skolēnu rudens kross Olaines Mežaparks

08.10. Olaines novada turnīrs zolītē (1. posms) Olaines Sporta nams

22.10. Olaines Sporta centra balvas izcīņa galda tenisā (2. posms) Olaines Sporta nams

Citi pasākumi

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Vieta Organizē

06.10. 11.00 Digitālās prasmes un lietotne “TikTok” Jaunolaines Kultūras nams
Biedrība  
“Jaunolaines attīstībai”

08.10.
Brauciens uz Kroņauces vīnogu dārzu un 
Tērvetes dabas parku

Pieaugušo izglītības centrs, 
iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 
29192247

10.10. 17.00
Tikšanās ar jauniešiem, projekta  
“Būt pat brīvprātīgo ir stilīgi!”  
noslēguma pasākuma plānošana

Jaunolaines Kultūras nams
Biedrība  
“Jaunolaines attīstībai”

14.10.
Pieredzes stāsti un mācības par  
sociālo uzņēmējdarbību

“Zoom” platforma Biedrība “Pierīgas partnerība” 

15.10
10.00–
12.00

Rotu darināšana Ligitas Jegorovas vadībā Pieaugušo izglītības centrs
Pieaugušo izglītības centrs,  
divas reizes mēnesī (sestdienās)

18.10. 11.00 Darbnīca dzīvespriekam Jaunolaines Kultūras nams
Biedrība  
“Jaunolaines attīstībai”

19.10. Lekcija un meistarklase “Rudens un veselība” Jaunolaines Kultūras nams

24.10. “Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs
Pie veselības centra 
(Veselības iela 5, Olaine)

Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālruni 27866655 (darbdienās 
plkst. 9.00–17.00)

24.10.
“Būt par brīvprātīgo ir stilīgi”  
noslēguma pasākums

Olaine
Biedrība  
“Jaunolaines attīstībai”

27.10. 12.00
Olaines un Mārupes jauniešiem pārgājiens ar 
purva kurpēm (“Eurodesk” infopunkts)

Biedrība “Pierīgas partnerība” 

• Pienācis rudens, “Latvijas Valsts mežu” 
sociālās jomas projekta “Dodot gūtais 
neatņemams” noslēguma notikums –  
senioru izaudzētās ražas (dārzeņu, 
garšvielu un ziedu) izstāde, kuras 
noslēgumā notiek izstādes eksponātu 
dāvināšana un maiņa. Visiem prieks 
par eksponātu bagātīgo klāstu un 
padarīto darbu. Paldies stādu un ražas 
audzētājiem!

• Notikušas divas tikšanās un sarunas 
ar politiķiem – Saeimas deputātu 
kandidātiem.

• Ar prieku un entuziasmu septembra 
priekšpēdējā sestdienā kopā ar 
Jaunmārupes un Ķekavas senioriem 
aizvadīta otrā senioru sporta diena, 
saņemtas medaļas un diplomi.

• Pēc vasaras pārtraukuma otrdienās un 
ceturtdienās Olaines Amatniecības un 
mākslas centrā atkal notiek regulāras 
keramikas nodarbības.  

• Notiek Latvijas Universitātes projekta 
noslēguma nodarbība, kurā apkopoti 
projektā iegūtie pētījuma rezultāti 
un tiek lemts par to izplatīšanu 
sabiedrībā. Saņemta informācija 
par digitālajiem rīkiem, to drošību, 
lietotnēm u. tml. 

• Oktobrī biedrības telpās turpināsim 
gatavot veselīgu uzturu Annas 
Ashkinezeres vadībā Eiropas 
Sociālā fonda finansētā projekta 
“Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Olaines novada 
iedzīvotājiem 2017–2023” ietvaros.

• 8. oktobrī plānojam piedalīties senioru 
dienai veltītajā pasākumā Jaunolaines 
Kultūras namā.

Sveicu Starptautiskajā senioru dienā 
un aicinu seniorus būt aktīviem, 
dzīvespriecīgiem un apmeklēt biedrības 
pasākumus! 

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

Olaines 
novada senioru 
biedrības 
“Liepas” 
aktivitātes
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Viens no galvenajiem 
Olaines Sociālā dienesta 

uzdevumiem ir rūpēties par 
senioru dzīves kvalitātes 
nepazemināšanos un 
nepieciešamības gadījumā 
palīdzēt senioriem veikt mājas 
darbus un pašaprūpi, lai pēc 
iespējas ilgāk cilvēks varētu 
dzīvot neatkarīgu dzīvi. Šim 
nolūkam dienests piedāvā 
sociālās aprūpes mājās 
pakalpojumu un, ja ar sociālās 
aprūpes mājās pakalpojumu 
nepietiek, sociālo aprūpi 
Olaines Sociālās aprūpes centrā. 
Šo pakalpojumu saņemšanas 
un samaksas kārtību nosaka 
Olaines novada domes  
2011. gada 26. janvāra saistošie 
noteikumi Nr. 4 “Sociālo 
pakalpojumu saņemšanas 
un samaksas kārtība Olaines 
novada pašvaldībā”. Informāciju 
par sociāliem pakalpojumiem 
Olaines novadā var saņemt pa 
tālr. 20431042.
Olaines novadā ir padomāts 
arī par sociālās palīdzības 
sniegšanu Olaines novada 
senioriem.

Atbalsts senioriem
Olaines Sociālais dienests 
organizē senioru sveikšanu 
80, 85, 90 un turpmāko gadu 
jubilejās un noteikto pabalstu 
izmaksā skaidrā naudā personas 
dzīvesvietā viena mēneša laikā 
no personas dzimšanas dienas 
datuma vai pēc personas 
pieprasījuma pārskaita pabalstu 
uz norādīto bankas kontu:
• pabalstu 50 eiro apmērā 

piešķir un izmaksā personām 
80 un 85 gadu jubilejās;

• pabalstu 100 eiro apmērā 
piešķir un izmaksā personām 
90 līdz 99 gadu jubilejās;

• pabalstu 200 eiro apmērā 
piešķir un izmaksā personām 
100 gadu un turpmākajās 
jubilejās.

Transporta pabalstu līdz 40 
eiro kalendārajā gadā piešķir:
• trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes katrai personai, kura 
ir vecuma pensijas saņēmēja, 

ja tai nav piešķirts valsts 
pabalsts transporta izdevumu 
kompensēšanai;  

• personai, kura sasniegusi 
75 gadu vecumu un ja tai 
nav piešķirts valsts pabalsts 
transporta izdevumu 
kompensēšanai.

Finansiālais atbalsts Sociālās 
aprūpes centra iemītniekiem: 
kopējās uzturēšanās izmaksas 
Olaines Sociālās aprūpes centrā 
ir 36,29 eiro, savukārt maksa 
par pakalpojumu klientam 
(ģimenei) ir 19 eiro dienā, tai 
skaitā ēdināšana 3,22 eiro 
(pārējos izdevumus sedz 
pašvaldība).

Zelta un dimanta kāzu 
jubileju svinīgās ceremonijas 
organizēšana, sveikšana un 
pabalsta piešķiršana:
• zelta kāzu gadījumā par 

laulībā nodzīvotiem  
50 gadiem – 200 eiro 
(ja laulāto dzīvesvieta ir 
deklarēta Olaines novadā 
vismaz divpadsmit mēnešus); 

• dimanta kāzu gadījumā  
par laulībā nodzīvotiem  
60 gadiem – 500 eiro 
(ja laulāto dzīvesvieta ir 
deklarēta Olaines novadā 
vismaz divpadsmit mēnešus).

Radīti apstākļi veselības 
veicināšanai:
• āra trenažieri;
• gājēju/velosipēdu celiņi 

nūjošanai;
• atlaide slidotavas 

apmeklējumam – 
apmeklējuma maksa 
senioriem ir 0,50 eiro stundā;

• peldbaseina apmeklējums 
par samazinātu maksu –  
1 eiro;

• pastaigu takas;
• fitnesa nodarbības senioriem 

un lekcijas par veselīgu 
uzturu pašvaldības īstenota 
veselības veicināšanas 
projekta ietvaros. 

Senioru NVO atbalsts, tai 
skaitā biedrību “Liepas” 
un “Pīlādzis” darbības 

līdzfinansēšana. Senioru 
biedrības īsteno projektus, 
brauc ekskursijās, organizē 
pasākumus un dažādas 
nodarbības, sanāk kopā ikdienā.  

Amatniecības un mākslas 
centrs pieejams gan senioriem, 
gan ikvienam interesentam.

Ja senioram ir trūcīgā vai 
maznodrošinātā statuss, 
piešķir vairākus pabalstus

Veselības pabalsti
Pabalstu medikamentu, 
medicīnas preču iegādes, 
ārstniecības un rehabilitācijas 
izdevumiem piešķir kalendārajā 
gadā:
• līdz 130 eiro uz vienu personu 

trūcīgai mājsaimniecībai, kurā 
ir vismaz viena darbspējīga 
persona, un maznodrošinātai 
mājsaimniecībai, kurā nav 
nevienas darbspējīgas 
personas; 

• līdz 150 eiro uz vienu personu 
trūcīgai mājsaimniecībai, kurā 
nav nevienas darbspējīgas 
personas.

Pabalstu higiēnas preču 
izdevumiem piešķir kalendārajā 
gadā:
• līdz 115 eiro trūcīgas 

mājsaimniecības, kurā ir 
vismaz viena darbspējīga 

persona, un maznodrošinātas 
mājsaimniecības, kurā nav 
nevienas darbspējīgas 
personas, ilgstoši 
nestaigājošam un kopjamam 
vecuma pensijas saņēmējam 
vai ilgstoši nestaigājošai 
un kopjamai pilngadīgai 
personai ar invaliditāti; 

• līdz 145 eiro trūcīgas 
mājsaimniecības, kurā nav 
nevienas darbspējīgas 
personas, ilgstoši 
nestaigājošam un kopjamam 
vecuma pensijas saņēmējam 
vai ilgstoši nestaigājošai 
un kopjamai pilngadīgai 
personai ar invaliditāti.

Mājokļa pabalsts
Mājokļa pabalstu piešķir un 
izmaksā Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā 
un 2020. gada 17. decembra 
Ministru kabineta noteikumos  
Nr. 809 “Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības saņemšanu” 
noteiktajā kārtībā un apmērā.

Pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai 
Pabalstu piešķir, aprēķina un 
izmaksā atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem. 

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

Jefimovs Fjodors – 01.03.1941.
Migunov Stanislav – 24.03.1940.
Trumpe Stepanida – 06.12.1937.
Nizhnik Svetlana – 28.06.1939.
Voshodovs Aleksandrs – 04.08.1941.
Plotkane Olga – 01.10.1943.
Grigo Vladimirs – 21.05.1948.
Aršavskis Anatolijs – 21.04.1950.
Trokšs Ivars – 07.11.1959.
Punka Ina – 05.03.1938.
Rika Ņina – 21.09.1948.
Narņicka Valentīna – 24.03.1958.
Vētra Zelma – 16.09.1928.
Salaša Antoņina – 15.04.1940.
Loginova Gaļina – 04.12.1948.
Kiselev Aleksandr – 14.02.1931.
Portnova Genaīda – 17.04.1938.
Abrosimova Jeļena – 02.01.1963.
Čatrauska Valentīna – 18.03.1943.
Kaļko Jevgeņija – 05.01.1939.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Dati: 16.09.2022.

Sabiedrība

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

Atbalsts senioriem

Olaines novada pašvaldība
un Olaines Sociālais

dienests sveic
Starptautiskajā senioru dienā! 

Sirsnīgi sveicam septembrī 
dzimušos novada jubilārus! 

Lai saule rotā katru dienu
Un prieku Tavā sirdī lej,
Bet, smaidīdama kā arvienu,
Tu atskaties un tālāk ej.

2022. gada augustā laulību 
noslēguši 9 pāri.

Mīlestībai nav jābūt perfektai, 
tai vienkārši ir jābūt patiesai!

Sirsnīgi sveicam ģimenes!

2022. gada augustā piedzimuši 
8 puisīši un 6 meitenītes.

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Sveicam mazos novadniekus 
un viņu vecākus!


