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Paziņojums par Olaines novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotās 
redakcijas publisko apspriešanu

“BTA Pump Track” čempionāts – 
Olaines posms un fināls

Saskaņā ar Olaines novada 
domes 22.09.2021. lēmumu 

(12. prot., 24. p.) “Par Olaines 
novada teritorijas plānojuma 
2018.–2030. gadam pilnveidotās 
(3.0) redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai” 
publiskajai apspriešanai nodots 
Olaines novada teritorijas 
plānojuma pilnveidotās 
redakcijas projekts. 
Teritorijas plānojuma 
pilnveidotās redakcijas projekta 
publiskās apspriešanas termiņš 
noteikts četras nedēļas (no 
06.10.2021. līdz 03.11.2021.), 
sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2021. gada  
11. oktobrī plkst. 17.00 
Olaines Kultūras nama lielajā 
zālē Zeiferta ielā 11, Olainē. 
Sanāksmes dalībniekam jābūt 
līdzi sadarbspējīgam Covid-19 
sertifikātam, kas apliecina 
vakcināciju vai pārslimošanu, 
vai negatīvam Covid-19 testam 
un personu apliecinošam 
dokumentam. 

Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmi paredzēts translēt 

arī Olaines novada pašvaldības 
“Facebook” kontā. Aicinām 
visus interesentus aktīvi 
iesaistīties publiskajā 
apspriešanā – iesniegt 
rakstiskus priekšlikumus 
un piedalīties sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmē! 
Ar Olaines novada teritorijas 
plānojuma 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 
publiskās apspriešanas laikā var 
iesniegt: 
• 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 nosūtot 
uz e-pasta adresi  
pasts@olaine.lv. 

Kontaktinformācija: 
•  teritorijas plānojuma 

izstrādes vadītāja – Attīstības 
nodaļas vadītāja Elīna Grūba, 
elina.gruba@olaine.lv,  
mob. tālr. 29530377; 

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

Atgādinām, ka teritorijas 
plānojums ir Olaines novada 
pašvaldības ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas 
prasības teritorijas izmantošanai 
un apbūvei, tajā skaitā 
funkcionālais zonējums, 
publiskā infrastruktūra, 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, kā arī 
citi teritorijas izmantošanas 
nosacījumi. 

18. septembrī Olaines asfalta velotrasē norisinājās 
trešais – noslēdzošais – posms Latvijas “BTA Pump Track” 
čempionātam, kā arī fināla braucieni starp labākajiem no 
visiem trim posmiem (Cēsis, Grobiņa, Olaine), noskaidrojot 
ātrākos šīgada braucējus – čempionus katrā braucamrīku un 
vecuma grupā.
Jaunais sporta veids pulcēja aktīvā dzīvesveida piekritējus 
ar dažādiem braucamajiem – velosipēdiem, skrituļslidām, 
skrituļdēļiem, kā arī skrejriteņiem. Braucēji trīs vecuma grupās 
sacentās par labākā trases laika uzstādīšanu. Sacensībās Olainē 
piedalījās 139 entuziastiski braucēji gan sieviešu, gan vīriešu grupās 
no dažādām Latvijas pilsētām (Valmieras, Mārupes, 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. 
Bez šaubām, spraigākā cīņa norisinājās starp pieredzējušiem 
braucējiem, kas saglabāja intrigu līdz pat pēdējam brīdim, it īpaši 
fināla braucienos, kur tika noskaidroti šīgada čempioni. Viskuplākajā 
skaitā sacensībās startēja velogrupas pārstāvji. Profesionālo 
braucēju grupā savas spējas asfalta velotrasē iemēģināja viens no 
vadošajiem Latvijas BMX braucējiem Helvijs Babris, kurš rezultātā 
izcīnīja gan uzvaru Olaines posmā, gan čempiona titulu. Lielu 
atsaucību pasākums izraisīja arī bērnu un jauniešu BMX klubu 
pārstāvjiem, kas ieradās izmēģināt jaunā formāta sacensības.
“BTA Pump Track” čempionāts ir pavisam jauna sporta veida 
sākums. Šāda veida sacensības Baltijā tiek rīkotas pirmo sezonu. 
Pagājušajā gadā tika veikts izmēģinājuma pasākums, kas rezonējās 
ar lielu atsaucību. 2021. gadā tika realizēti trīs sacensību posmi – 
Cēsīs, Grobiņā un Olainē. Nākamgad to solās būt vairāk. Mērķis ir 

neapstāties un turpināt apvienot arvien vairāk braucēju, iesaistīt 
aktīvā dzīvesveida kustībā, rīkot vēl citus pasākumus, dodot 
iespēju ikvienam pārbaudīt savas prasmes, iesaistīties un gūt 
jaunu pieredzi. Olaines posma sacensības rīkoja Olaines Sporta 
centrs sadarbībā ar biedrību “For Better” un apdrošināšanas akciju 
sabiedrību “BTA Baltic Insurance Company”, nodrošinot bezmaksas 
dalību ikvienam. 

Olaines novads
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• Ir uzsākta 2022. gada pašvaldības 
budžeta plānošana, tādēļ aicinām dārz-
kopības sabiedrības līdz 30. oktobrim 
pašvaldībā iesniegt pieteikumus ar pro-
vizoriskām finanšu aplēsēm līdzfinansē-
juma saņemšanai nākamgad. Pirms tam 
aicinām iepazīties ar 2012. gada 24. ok-
tobrī pieņemtajiem noteikumiem Nr. 1 
“Kārtība, kādā Olaines novada pašvaldība 
piešķir finansējumu dārzkopības sabied-
rībām koplietošanas zemes labiekārtoša-
nai”. Noteikumus atradīsiet www.olaine.lv  
sadaļā “Pašvaldība” – “Nolikumi, noteiku-
mi un citi dokumenti”. 

• Notiek betona skeitparka projektē-
šanas darbi. Betona skeitparku aptuveni 
550 m2 platībā paredzēts uzbūvēt Olaines 
pilsētā, Zeiferta ielā 10A, blakus esošajai 
asfalta velotrasei. Projektējot skeitparku, 
tiek domāts par to, lai to varētu izman-
tot ikviens interesents – gan bērni, gan 
jaunieši, gan pieaugušie, arī pieredzējuši 
sporta profesionāļi, kuri vēlas attīstīt sa-
vas braukšanas prasmes un koordināciju. 
Saskaņā ar iepirkuma ONP 2021/33 “Beto-
na skeitparka projektēšana, būvniecība 
un autoruzraudzība Olainē” rezultātiem 
skeitparka projektēšanu, būvniecību un 
autoruzraudzību veiks SIA “City Play-
grounds”. Līgumā plānotais izpildes 
termiņš: būvniecības ieceres dokumen-
tācijas izstrādei un saskaņošanai – divi 
mēneši, būvniecības darbiem – trīs mē-
neši.

• Olaines pilsētas ielās (Zemgales ielā, 
Strazdu ielā, Stacijas ielā, Parka ielā) veikts 
ceļa seguma remonts. Remonta posmi iz-
vēlēti pēc kopējā ielas seguma stāvokļa 
ar mērķi paildzināt kopējo ielas seguma 
kalpošanas laiku līdz pilnīgai seguma at-
jaunošanai.

• Tāpat atjaunots segums Jaunolainē, 
Meža ielas posmā līdz valsts autoceļam 

V8, kā arī uz pašvaldības ceļa Kalte–Lu-
baušu ferma, pagriezienā pie tautā sauk-
tajām “Mehāniskajām darbnīcām”. Savu-
kārt nākotnē taisnajā ceļa posmā starp 
autoceļu V8 un “Mehāniskajām darbnī-
cām” paredzēts veikt seguma atjaunoša-
nu ar dubultās virsmas apstrādes tehno-
loģiju.

• Turpinās apgaismojuma ierīkošanas 
darbi gājēju celiņam uz Mežezeru Jaun-
olainē. 

• Turpinās energoefektivitātes paaug-
stināšanas darbi un pirmsskolas telpu at-
jaunošanas darbi Veselības ielā 7, Olainē.

• AS “Olaines ūdens un siltums” Atkri-
tumu apsaimniekošanas iecirknis iegā-
dājies divas jaunās atkritumu savākšanas 

automašīnas, lai vismaz daļēji atjaunotu 
specializētā autotransporta parku, kā arī 
ņemot vērā apstākļus, ka pieaug darba 
apjoms un tiek plānoti jauni savākšanas 
maršruti gan sadzīves, gan dalītajiem 
atkritumiem. Specializēto transportlī-
dzekļu iegāde notikusi iepirkuma rezul-
tātā. Iepirkuma uzvarētājs ir SIA “Volvo 

Truck Latvia”, kas piegādājusi AS “Olaines 
ūdens un siltums” divas automašīnas, kas 
īsteno atkritumu savākšanu Olaines pil-
sētā, Jaunolainē un Gaismās. AS “Olaines 
ūdens un siltums” šoferi ir izgājuši spe-
ciālas apmācības, ieguvuši sertifikātus un 
sākuši darbu ar jauno autotehniku.

• Iedzīvotāju ērtībām Olaines pilsētā un 
novadā uzstādīti 22 jauni koka soliņi ar un 
bez atzveltnēm, kā arī izvietotas deviņas 
jaunas betona un 10 metāla atkritumu 
urnas. Soliņi uzstādīti Jāņupē pie V12 (Ie-
cavas posmā pie “Latvijas Valsts mežu” 
nobrauktuves), Jāņupē pie V12 pieturās 
“Puriņi”, “Lazdas”, “Ceriņi”, “Mežsētas”, “Lī-
bieši”, “Ozollejas”, “Medņi”. Stūnīšos pie 
Gaismas ielas 6 izvietoti divi soliņi, arī pie 
gājēju un velosipēdistu celiņa uz Līdumu 
karjeru izvietoti divi jauni soliņi. Tāpat 

Jaunolainē pie “Zeifertu” ēkas un pie gā-
jēju un velosipēdistu celiņa Jaun olaine–
Olaine, kā arī Olaines pilsētā Dalbes ielā 
(pie Ziemas kalna) pie gājēju un velosipē-
distu celiņa (uz attīrīšanas iekārtām) un 
vēl vairākās vietās pilsētā uzstādīti soliņi. 
Kopumā izvietoti 12 soli ar atzveltni un  
10 – bez atzveltnes.

• 18. septembrī Olaines Sporta namā 
notika izbraukuma vakcinācija pret Co-
vid-19. Iedzīvotājiem bija iespēja saņemt 
“Pfizer–BioNTech” vakcīnu “Comirnaty” 
un “Moderna” vakcīnu. Bija pieejamas arī 
50 “Janssen” vakcīnas. Kopskaitā 198 cil-
vēki saņēma poti. 

• 2021. gada 14. septembrī biznesa 
augstskolas “Turība” telpās 3. stāva foajē 
atklāja Rīgas Uzņēmēju biedrības, biedrī-
bas “Mārupes uzņēmēji”,  Olaines novada 
uzņēmēju un Norvēģijas Tirdzniecības 
kameras Latvijā biedru fotoizstādi “Uz-
ņēmējs savā pilsētā un novadā”. Izstādes 
mērķis – atspoguļot to, cik dažādu no-
zaru uzņēmumi apvienojas reģionālajās 
un cita veida uzņēmēju organizācijās, cik 
dažādu jomu uzņēmumi strādā Rīgā un 
Pierīgā, kā arī to, cik atšķirīgi uzņēmumi 
pozicionē sevi saviem potenciālajiem 
praktikantiem, nākotnes darbiniekiem 
vai klientiem. Olaines novadu izstādē 
pārstāvēja 13 uzņēmumi. Izstādē apska-
tāmās planšetes par Olaines novada uz-
ņēmējiem var aplūkot arī tīmekļa vietnes 
www.olaine.lv sadaļā “Jaunumi”. 

Attīstība novadā, sports

Ziņas īsumā

Par Latvijas čempionu 
skeitborda slalomā kļuvis 
olainietis Artūrs Liskovs

Pieejamas attālinātas juridiskās konsultācijas

Jauns bezmaksas krīžu tālrunis – 116123

26. septembrī Olainē pie asfaltētās velotrases norisinājās Latvijas 
čempionāts skeitbordā slaloma disciplīnās.
Sacensības notika trīs grupās – junioru, sieviešu un “Open” (profesionāļi, 
amatieri, masters) – un divās disciplīnās – speciālajā slalomā un 
līnijslalomā. Latvijas čempioni tika noskaidroti abu disciplīnu 
kopvērtējumā, vienādu rezultātu gadījumā kā noteicošā disciplīna tika 
vērtēts speciālais slaloms.
Maksimāla intriga tika nodrošināta tieši “Open” grupā profesionāļu 
starpā, starp rīdzinieku Gustavu Gailīti, liepājnieku Tomu Dreiblatu un 
skeitbordista Jāņa Kuzmina audzēkni olainieti Artūru Liskovu. Speciālajā 
slalomā pēc pirmā brauciena līderis bija T. Dreiblats, otrais – A. Liskovs, 
trešais – G. Gailītis, tomēr otrajā braucienā kā pēdējais brauca A. Liskovs 
un izcīnīja uzvaru šajā disciplīnā, atstājot T. Dreiblatu otrajā vietā. 
Līnijslalomā T. Dreiblats ar A. Liskovu samainījās vietām, kas kopvērtējumā 
pirmo reizi Latvijas čempionātā ļāva triumfēt olainietim A. Liskovam. 
Junioru konkurencē uzvarēja liepājnieki (1. vietā – Kristaps Mirčenko,  
2. vietā – Roberts Liubins, 3. vietā – Rudolfs Dreiblathens), savukārt 
sieviešu disciplīnā – liepājniece Endija Rūja, atstājot aiz sevis rīdzinieces 
Annu un Elīzu Gailītes. 

Konsultācijas var saņemt līdz 12. novembrim, zvanot darbdienās no  
plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 pa tālruni 67514224 vai 67514237. 
Konsultāciju tēmas: ģimenes tiesības, aizsardzība no vardarbības, saistību 
izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u. tml. Lai konsultācijas 
būtu produktīvas, klienti aicināti iepriekš sagatavoties sarunai, aprakstot 
situāciju un noformulējot jautājumus.

116123 ir vienots diennakts krīžu tālrunis, kas līdzīgi kā tālrunis  
112 darbojas Eiropas Savienībā. 
Covid-19 laikā ar garīgo veselību saistītās problēmas ir kļuvušas īpaši 
aktuālas. Piezvanot uz tālruni, ir iespējams ne vien saņemt tūlītēju 
emocionālu atbalstu, bet arī veikt pierakstu pie sertificēta psihologa. 
Ikviens pilngadīgs Latvijas iedzīvotājs var saņemt līdz pat 10 
bezmaksas konsultācijām, kas tiek organizētas kādā no tiešsaistes 
platformām. Šobrīd projektā strādā seši psihologi un mēnesī kopumā 
nodrošina 330 konsultācijas. 
Tālrunis 116123 ir paredzēts psihoemocionālā atbalsta sniegšanai 
pieaugušajiem. Ja krīzes situācijā nonācis bērns vai pusaudzis, ir jāzvana 
uz bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, savukārt, ja esat kādā 
noziegumā cietušais, ir pieejams īpaši šim nolūkam paredzētais tālrunis 
noziegumos cietušajiem 116006.
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Izglītība

Jauno mācību gadu pašvaldības 
skolās un pirmsskolas izglītības 
iestādēs uzsāka 2739 audzēkņi

Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju  
koledžas jaunais veidols Olainē, Zeiferta ielā 2

Pēdējo desmit gadu laikā Olaines 1. vidusskola 
sešas reizes ir ieņēmusi godalgotas vietas Draudzīgā 

aicinājuma fonda Skolu reitingā

Olaines novada skolās mācības  
uzsāka 1884 izglītojamie:  

Olaines 1. vidusskolā (t. sk. Olaines 
sākumskolas audzēkņi) – 1164,  
Olaines 2. vidusskolā – 720.

Šis būs pirmais mācību gads  
226 pirmklasniekiem: no tiem 167 
mācības uzsāka Olaines 1. vidusskolā,  
bet 59 – Olaines 2. vidusskolā. Priecē 
fakts, ka pēdējo gadu laikā pirmklasnieku 
skaits palielinās: 2019./2020. mācību 
gadā – 179 pirmklasnieki, 2020./2021. –  
192 pirmklasnieki, 2021./2022. –  
226 pirmklasnieki. 

Uzsākot mācības 10. klasē, par 
vidusskolēniem Olaines novada skolās 
šogad kļuva 64 audzēkņi. 

Savukārt novada pirmsskolas  
izglītības iestādēs jaunas prasmes 
apgūst 855 audzēkņi: PII “Magonīte” –  
254 izglītojamie, PII “Ābelīte” – 158 
izglītojamie, PII “Zīle” – 256 izglītojamie, 
PII “Dzērvenīte” – 187 izglītojamie.

Talantīgu un apņēmīgu bērnu un 

jauniešu izglītošana turpināsies arī 
Olaines Mūzikas un mākslas skolā. 
Mūzikas nodaļā mācības uzsāka 20 
audzēkņi, tāpat Mākslas nodaļā – 20.
Kopējais audzēkņu skaits – 203.

Tuvojoties Skolotāju dienai, kas būs 
jau 3. oktobrī, sveicam pedagogus 
un novēlam veselību, izturību, lielu 
pacietību un daudz, daudz priecīgu 
brīžu kopā ar saviem audzēkņiem! 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē notika labāko Latvijas skolu godi-

nāšanas pasākums, ko organizē Draudzī-
gā aicinājuma (DA) fonds un tā priekšsē-
dētājs Jānis Endele. Šogad skolas saņēma 
apbalvojumus par 2020. gada rezultātiem 
centralizētajos eksāmenos – pasākums 
notika gadu vēlāk sakarā ar epidemiolo-
ģisko situāciju valstī. Olaines 1. vidusskola 
kopvērtējumā tika apbalvota par iegūto 
3. vietu pilsētu skolu grupā. Balvā tika 
saņemta Draudzīgā aicinājuma fonda 
grāmata ar visu apbalvoto skolu rezultā-
tu apkopojumu, un skolas administrācijai 
tika pasniegts apbalvojums par izcilu mā-
cību darba organizāciju.
Šogad DA fonds balvas pasniedza jau 
desmito reizi, un šo gadu laikā Olaines 
1. vidusskola kopumā ir saņēmusi sešus 
apbalvojumus pilsētu skolu grupā: divas 
balvas “Mazā pūce” (2015. un 2019. gadā), 
iegūstot 1. vietu kopvērtējumā; trīs apbal-
vojumus par iegūto 2.–3. vietu kopvērtē-
jumā (2011., 2017. un 2020. gadā); labākās 
skolas titulu par latviešu valodas eksāme-
na rezultātiem (2015. gadā). 
Pasākumā piedalījās latviešu valodas sko-
lotāja Ina Velberga, kura daudzus gadus 
skolēnus ir gatavojusi centralizētajiem 
eksāmeniem, un atzīst: “Ļoti patīkami, ka 

šajā pasākumā katrs runātājs izsaka pa-
teicību skolotājiem un skolu administrā-
cijām par nenogurstošo ikdienas darbu. 
Jāatzīst, ka tādu pasākumu Latvijā ir ļoti 
maz.” Mēs lepojamies ar mūsu pedago-
giem un 12. klašu absolventiem – paldies 
par sasniegto!

Elita Kalnbērza,
Olaines 1. vidusskolas direktora  
vietniece mācību darbā

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu rei-
tings jau vairāku gadu garumā tiek vei-
dots, izvērtējot audzēkņu sasniegumus 
centralizētajos eksāmenos latviešu valo-
dā, matemātikā, angļu valodā, dabaszi-
nībās (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsturē 
četrās kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu 
vidusskolas, lauku vidusskolas un spe-
cializētās skolas, tajā skaitā tehnikumi, 
arodvidusskolas un mūzikas skolas. Tā-
pat tika vērtēta skolu izaugsme mācību 
priekšmetos un kopvērtējumā.
Lepojamies ar Olaines 1. vidusskolu, pa-
teicamies pedagogiem par ieguldīto dar-
bu un skolēnu motivēšanu, priecājamies 
par skolēniem, kuri neatlaidīga darba re-
zultātā sasniedz augstas virsotnes! 
Olaines novada pašvaldība

Iebraucot Olainē pa Zemgales ielu, krei-
sajā pusē pirms apļveida krustojuma 

acīm paveras tīkams skats – renovētā 
Rīgas Tehniskās universitātes Olaines 
Tehnoloģiju koledžas (turpmāk tekstā –  
Koledža) ēka. 
Iespējams, ka daudzi jau būs pamanījuši 
šo estētisko vizuālo pārmaiņu, kas Olai-
nes pilsētai iedod patiesi jaunas, pievilcī-
gas krāsas. Tomēr tikai retais zina, ka Ko-
ledža ir pārvērtusies līdz nepazīšanai arī 
no iekšpuses. 
Koledža savu darbību uzsāka tālajā 1964. 
gadā kā Olaines 35. pilsētas profesionāli 
tehniskā skola. Laika gaitā, nomainot no-
saukumus un izkārtnes, Koledža bija gan-
drīz vai nemainīgu atstājusi vien savu vi-
zuālo un “telpisko” tipiskas padomju laika 
mācību iestādes izskatu. 
Nu beidzot, pateicoties Eiropas Savie-
nības struktūrfondu līdzekļiem, vairāku 
gadu garumā soli pa solim ir tapusi šī 
pērle – praktiski pilnībā atjaunotais Kole-
džas mācību komplekss. Blakus jau pirms 
neilga laika atjaunotajām divām Kole-
džas kopmītņu ēku ārsienām ir pilnībā 
renovēts arī mācību korpuss. Veikti telpu 
atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, 
ar modernām iekārtām aprīkotas 11 mā-
cību laboratorijas. Tajās savas prasmes, 
iemaņas un zināšanas var apgūt topošie 
biotehnologi, vides tehniķi, mehāniķi 
un pārtikas kvalitātes speciālisti. Ir pare-
dzēts, ka, uzlabojoties Covid-19 pandē-
mijas situācijai valstī, laboratorijas varēs 
apmeklēt arī jebkurš interesents un tās 
būs atvērtas arī citu nozaru un institūciju 

speciālistiem, bet šobrīd Koledža jebkuru 
garāmgājēju priecē ar krāšņi atjaunoto 
ēku kompleksu.
Tagad Koledžā ir daudz patīkamāk un 
ērtāk strādāt, mācīties, studēt un vien-
kārši būt. Daudzi darbinieki ir teikuši, ka 
šobrīd viņi ar lielāku prieku nāk uz darbu, 

jo šādās gaišās, modernās, labiekārtotās 
telpās arī gribot negribot visi darbi sokas 
raitāk, noskaņojums – pozitīvāks. 
Protams, par visu šo skaistumu ir jāpa-
teicas uzņēmējiem un sadarbības part-
neriem, kas veica ieguldījumu Koledžas 
mācību kompleksa renovācijā, īstenojot 

projektu “Studiju mācību vides uzlaboša-
na RTU agentūrā “RTU Olaines Tehnolo-
ģiju koledža””, taču vislabāk šā skaistuma 
cenu zina Koledžas direktore Dace Vilke-
na, kura visu renovācijas laiku, praktiski 
diendienā, neskatoties ne uz ko, vadīja 
darbu ar projektētājiem, būvniekiem, 
piegādātājiem, lai Koledža izskatītos tik 
pievilcīga, kāda tā ir patlaban.
Bet pastāvēs, kas pārvērtīsies, – Kole-
džai priekšā vēl ir vairāki darāmi darbi, 
jo nebūt ne pilnīgi viss ir tāds, kādu mēs 
to vēlētos redzēt. Ir jāturpina darbs pie 
līdzekļu piesaistes sporta zāles, bibliotē-
kas un kopmītņu iekštelpu atjaunošanai. 
Pats lielākais izaicinājums laikam gan ir –  
ko darīt ar apjomīgo, veco laboratoriju 
korpusu, kas pagaidām nedaudz kā tāds 
rēgs no senatnes raugās uz visapkārt eso-
šajām skaisti renovētajām ēkām. 
Taču tie ir tuvākā vai tālākā nākotnē ri-
sināmi jautājumi. Patlaban lai olainieši 
un Olaines viesi priecājas par Koledžas 
“jauno seju” pašā pilsētas centrā un esiet 
laipni lūgti, vispārējai situācijai uzlabojo-
ties, apmeklēt mūsu jaunās un skaistās la-
boratoriju telpas! Savukārt jaunieši, esiet 
laipni aicināti izvēlēties Koledžā mācīties 
par biotehnoloģijas, analītiskās ķīmijas, 
parfimērijas un kosmētikas, vides, mehā-
nikas un pārtikas kvalitātes speciālistiem 
gan vidusskolā, gan augstskolā! Ienāc 
otk.rtu.lv! 

Uģis Rusmanis,
direktora vietnieks studiju un 
pētniecības darbā
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Senioru aktivitātes, kultūra

Olaines novada senioru biedrības 
“Liepas” seniori aktīvi darbojušies 

jau 10 gadus, tikai žēl, ka 2020. gads –  
mūsu jubilejas gads – tika aizvadīts Co-
vid-19 pandēmijas zīmē, kas neļāva šo no-
tikumu atzīmēt. Pandēmija nesusi izmai-
ņas arī biedrības senioru socializēšanās 
un aktivitāšu jomā, jo biedrības telpas 
ilgu laiku bijušas slēgtas apmeklētājiem. 
Šobrīd ļoti svarīgi, lai seniori būtu vakci-
nējušies un saņēmuši Covid-19 sertifikā-
tu, kas saglabā neatkarību un nodrošina 
aktivitāšu iespējas. 
Pamazām Olaines novada senioru biedrī-
bas “Liepas” seniori ar dažādām aktivitā-
tēm mēģina atgriezties pie ierastā dzīves 
ritma. Pirmdienās un trešdienās izmanto 
iespēju vingrot Olaines 2. vidusskolas 
stadionā, darbību atsāk Olaines Amatnie-
cības un mākslas centrs, ievērojot šobrīd 
valstī noteiktās epidemioloģiskās drošī-
bas prasības, notiek nodarbības kerami-
kas darbnīcā, sadarbībā ar Olaines Sociālā 

dienesta dienas centru “Gaismas” norisi-
nās keramikas un šūšanas meistarklases. 
Organizējam izglītojošus braucienus uz 
Latgali, Ventspils novadu, Sēliju, Ķeguma 
novadu, pie reizes apmeklējam no mums 
aizgājušo senioru atdusas vietas, pasēņo-
jam. Piedalījāmies nevalstisko organizāci-
ju apvienības 15 gadu jubilejas pasākumā 
Jaunolaines Kultūras namā.

Nav paredzams, kāda turpmāk būs situā-
cija saistībā ar Covid-19 pandēmiju, to-
mēr plānojam doties uz Aizputes novadu, 
piedalīties senioru dienas pasākumā, Ķe-
guma pensionāru biedrības 15 gadu ju-
bilejas pasākumā, gatavosimies apaļo un 
pusapaļo jubileju atzīmēšanas, Ziemas-
svētku un citiem pasākumiem. Savā pulkā 
ar prieku uzņemsim jaunus biedrus. 

Ārija Spuņģe (tālr. 26415535),
Olaines novada senioru biedrības 
“Liepas” valdes priekšsēdētāja

Aktīvs seniors aktīvā vidē

Biedrības “Pīlādzis” seniori vienmēr 
ir bijuši sabiedriski aktīvi, apmeklē 

dažādus kultūras pasākumus un iesaistās 
novada sabiedriskajā dzīvē, bet no  
2020. gada mēs visi esam vēl nebijušā 
situācijā – Covid-19 pandēmijas 
radītos apstākļos. Vai šāda situācija un 
ierobežojumi ietekmē senioru garīgo 
labsajūtu? Protams! Vienā mirklī viss 
ierobežots! Un seniori ir tā grupa, kura 
visai precīzi ievēro noteikumus. Covid-19 
pandēmija ietekmējusi arī senioru 
mentālo veselību. Ja seniors ir viens 
pats četrās sienās, kur vienīgais draugs 
ir telefons, radio vai televizors, tas atstāj 
ietekmi uz senioru labsajūtu, rada stresu 
un depresiju. Covid-19 pandēmijai ir 
negatīva ietekme uz senioru ieradumiem 
regulāri nodarboties ar visa veida 
aktivitātēm, tagad ir radušās bailes iziet 
no mājām. 
Ar pandēmiju sadzīvojam jau vairāk nekā 
gadu, un izskatās, ka tas būs jādara vēl 
vismaz tikpat ilgi. Pamatā ir jautājums 
par katra veselību Covid-19 pandēmijas 
laikā – ir svarīgi, lai seniors būtu saņēmis 
Covid-19 vakcīnas poti un vakcinācijas 
Covid-19 sertifikātu. Tā seniors saglabā 
maksimālu neatkarību un aktivitātes 
iespējas.
Biedrības “Pīlādzis” seniori pamazām 
cenšas atgriezties pie ierastajām 

aktivitātēm, ievērojot visus valstī 
noteiktos drošības noteikumus. 
Augusta nogalē pulcējāmies kopīgā 
pasākumā “Daudz laimes, jubilār!”, lai 
godinātu savus biedrus apaļās mūža 
jubilejās. Mēs esam devušies vairākās 
ekskursijās – apskatījām Alūksni un tās 
apkārtni, ciemojāmies Olaines Vēstures 
un mākslas muzejā, skatījām porcelāna 
izstādi. Esam apmeklējuši biedrības 
“Jaunolaines attīstība” organizētos 
tirdziņus “Ielec skapī” Jaunolaines 
stadionā. Septembrī Olainē notika “Dāliju 
izstāde”, ikgadējais Dzērveņu festivāls un 
Jaunolainē – pastaigu izrāde “Piedzīvot 
Jaunolaini”. Izrāde tapusi, iedvesmojoties 
no Jaunolaines stāstiem. 
Sadarbībā ar Olaines Kultūras centru un 
Jaunolaines Kultūras namu tiek plānots 
ikgadējais Olaines novada senioru saiets, 
tas būs veltīts Starptautiskajai senioru 
dienai. Un ļoti ceram uz Ziemassvētku 
balli.
Tagad tāds laiks, kad grūti plānot tālu uz 
priekšu, bet iespēju robežās veidosim 
aktivitātes, nāksim kopā. Aicinām savā 
biedrībā iestāties jaunus biedrus – ir 
jauki sanākt, parunāties, tāda veselīga 
pabūšana kopā. 

Ausma Konošonoka (tālr. 28209466),
biedrības “Pīlādzis” valdes priekšsēdētāja

Biedrības “Pīlādzis” aktivitātes

Olaines Kultūras centrs no 4. līdz 8. ok-
tobrim aicina apmeklētājus uz atvēr-

tajām nodarbībām “Atver durvis kultūrai”, 
kuru laikā būs iespēja iepazīties ar Olaines 
un Jaunolaines kultūras namu telpām, 
darbiniekiem, radošajiem plāniem jauna-
jai sezonai un piedalīties māksliniecisko 
kolektīvu atvērtajās nodarbībās. 
Tiek gaidīti interesenti gan Olaines Kultū-
ras nama, gan Jaunolaines Kultūras nama 
mākslinieciskajos kolektīvos. Gaidīsim 
apmeklētājus, kuri apmeklējumam būs 
iepriekš pieteikušies no 29. septembra 
darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sazi-
noties ar Olaines Kultūras nama kultūras 
pasākumu organizatori Vitu Morkūnu 
(tālr. 29143922) vai Jaunolaines Kultūras 
nama kultūras pasākumu organizatori 
Andu Šarkovsku (tālr. 26604431). 
Olaines Kultūras namā jaunus dziedāt 
gribētājus uzņems bērnu vokālie ansam-
bļi “Olaines cālīši” un “Fantāzija”, savu-
kārt pieaugušas un skanīgas balsis savās 
rindās ļoti gaida jauktais koris “Dziesma”, 
sieviešu vokālais ansamblis “Undīne” un 
vokālais ansamblis “Ivuški”. Pievienoties 
jaunos dziedātājus un iepazīt latviešu tra-
dīcijas aicina folkloras kopa “Dzedzieda”. 
Mazākos dejot gribētājus savam pulkam 
pievienoties un apgūt jaunus deju soļus 
aicina bērnu deju kolektīvs “Oļi”. Apgūt 
dažādu tautu deju soļus piedāvā vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Janita”, līnijdeju 

kolektīvs ar grupām “Open Line” un “Jazz 
Box” un eksotisko deju kolektīvs “Oriental 
Flowers”.
Jaunolaines Kultūras namā jaunus dalīb-
niekus gaida dažādi kolektīvi bērniem un 
jauniešiem, tajā skaitā bērnu deju kolek-
tīvs “Pienenīte”, bērnu vokālie ansambļi 
“Spārītes” un “Serpentīns”, jauniešu deju 
kolektīvs “Kalējs”. Savukārt pieauguša-
jiem ir iespēja griezties dejas solī vidējās 
paaudzes deju kopā “Viducis” un Eiropas 
deju senioru kolektīvā “Veldze” un atklāt 
sevī skaistas melodijas ar senioru vokā-
lo ansambli “Sarma”. 9. oktobrī Olaines 
Kultūras nama lielajā zālē un Jaunolaines 
Kultūras nama lielajā zālē būs iespēja ap-
meklēt noslēguma koncertus “Mēs mūsu 
namā”. Plašāku informāciju par atvēr-
tajām māksliniecisko kolektīvu nodar-
bībām “Atver durvis kultūrai” un noslē-
guma koncertu var atrast tīmekļvietnēs 
www.olaineskultura.lv, www.olaine.lv, 
Olaines Kultūras centra un Olaines nova-
da pašvaldības “Facebook” lapās.
Māksliniecisko kolektīvu atvērtās nodar-
bības un pasākumi tiks organizēti, ievēro-
jot valstī spēkā esošās epidemioloģiskās 
drošības prasības. Pasākumu plānā iespē-
jamas izmaiņas, ņemot vērā epidemiolo-
ģisko situāciju valstī konkrētajā brīdī. 

Informāciju sagatavoja  
Olaines Kultūras centrs

Folkloras kopa “Dzedzieda” arī šā gada attālinātās darbošanās apstākļos  
ir saglabājusi latviskās dzīvesziņas vēstījumus. Latviskā dzīvesziņa sargā un 
palīdz mūsu sadzīvē. Dzedzieda – senvārds, kas vēsta par zemes atpūtu pirms 
nopietna darba (vai ne šobrīd?). 
Mūsu draugu kopas ir Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē. Pirmās draugu kopas 
ir no Zemgales, kuras jau vairāk nekā desmit gadus priecē olainiešus. Olaini 
kā latviskās kultūras nesēju novērtē un cildina vairāk nekā 16 pašvaldībās. 
Ciemiņi norāda, ka Olaine ir tīra un kulturāli sakārtota ar sirsnīgu attieksmi.
Februārī attālināti piedalījāmies folkloras festivālā “Skaidrītes diena” Codē. 
Septembrī piedalījāmies mūsu ilggadējo draugu “Dreņģeru” 40 darbības 
gadu jubilejā, kurā tikāmies un dalījāmies pieredzē, gatavojoties folkloras 
kopu skatei. 25. septembrī Miķeļos ciemojāmies pie draugu kopas no Svitenes 
“Svitene”. Katrā tikšanās reizē mēs godam apliecinām Olaini un iegūstam 
jaunu pieredzi. Uz tikšanos jaunajā sezonā! 
Silvija Silāre, folkloras kopas “Dzedzieda” vadītāja

“Atver durvis kultūrai”

Aicinām ieskatīties “Dzērveņu festivāla” fotoalbumā 
vai noskatīties video tīmekļa vietnē www.olaine.lv un 

pašvaldības “Facebook” kontā

Sveicam novada 
seniorus 

Starptautiskajā 
senioru dienā!
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Augusts

• Ievēlēt Olaines novada vēlēšanu 
komisijā: priekšsēdētāju – Mārtiņu 
Grigorjevu; locekļus: Irinu Dviļu, Ingūnu 
Runci, Eleonoru Kuzminu, Skaidrīti 
Ritumu, Silviju Garozu, Anitu Ivašinu.

• Ievēlēt Olaines novada pašvaldības 
Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 
Iveta Gavriloviča, Olga Zujeviča, Velda 
Veinberga, Vadims Čerņavskis, Vita 
Skramane-Beriņa. Lēmums stājas spēkā 
2021. gada 1. septembrī.

• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL6/2021 
“Olaines novada bāriņtiesas nolikums”. 
Atzīt par spēku zaudējušu Olaines 
novada domes 2015. gada 22. aprīļa sēdē 
apstiprināto nolikumu Nr. 6 “Olaines 
novada bāriņtiesas nolikums”.

• Izdarīt Olaines novada domes 
2021. gada 27. janvāra sēdes lēmuma 
“Par Olaines novada pašvaldības 
administrācijas – iestādes “Olaines 
novada pašvaldība” struktūrvienību 
darbinieku amatu sarakstiem un darba 
samaksu (mēnešalgas) apstiprināšanu” 
(1. prot., 4. p.) pielikumā Nr. 2 grozījumus 
struktūrvienībā “Olaines novada 
bāriņtiesa” un izteikt 4. punktu šādā 
redakcijā:
Olaines novada bāriņtiesa
Nr. p. k.: 4
Ieņemamais amats:  
bāriņtiesas loceklis 
Prof. kods: 341206 
Vienību skaits: 4 
Darba samaksa (mēnešalga)  
EUR: 1067 x 4 
Mēnešalgas grupa: 9

Lēmums stājas spēkā ar tā  
pieņemšanas dienu. 

• Izveidot Olaines novada pašvaldības 
darījumu ar lauksaimniecības zemi 
tiesiskuma uzraudzības komisiju piecu 
locekļu sastāvā uz Olaines novada 
domes pilnvaru laiku: komisijas 
priekšsēdētājs – domes priekšsēdētāja 
otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs; 
komisijas priekšsēdētāja vietnieks – 
domes deputāts Armands Znotiņš; 
komisijas locekļi: Īpašuma un juridiskās 
nodaļas juriste Janīna Krūmiņa, Īpašuma 
un juridiskās nodaļas ekonomiste un 
nodokļu inspektore Sandra Straume, 
priekšsēdētāja palīdze Ieva Kaimiņa.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju 11 bērnu invalīdu 
vecākiem 200 eiro mēnesī (katram) 
uz laiku no 2021. gada 1. septembra 
līdz 2022. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju trīs bērnu invalīdu 
vecākiem 250,00 eiro mēnesī (katram) 
uz laiku no 2021. gada 1. septembra 
līdz 2022. gada 31. maijam transporta 

nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ.

• Piešķirt papildu finanšu līdzekļus 
57 875,00 eiro apmērā Olaines Vēstures 
un mākslas muzejam projekta Nr. 
19-04-AL04-A019.2205-000005 “Pirmā 
pasaules kara vēstures izziņas maršruta 
pilnveide” realizācijai.

• Atbalstīt DKS “Stūnīši” projektu 
““Stūnīši” koplietošanas zemes 
pievadceļu labiekārtošana” par kopējo 
summu 26 949,73 eiro ar pašvaldības 
finansējumu 13 474,87 eiro. 

• Atbalstīt KDS “Ezītis” projektu 
“Asfaltbetona seguma ieklāšanas 
darbi KDS “Ezītis” teritorijā” par kopējo 
projekta summu 23 587,26 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 13 623,29 eiro. 

• Izbeigt 2020. gada 1. jūlijā noslēgto 
nekustamā īpašuma Veselības ielā 7, 
Olainē, Olaines novadā, telpu nomas 
līgumu par telpu 158,80 kv. m platībā 
iznomāšanu nodibinājumam “Olaines 
novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs” sakarā ar Lauku atbalsta dienesta 
lēmumu par saistību pārtraukšanu un 
finansējuma piešķiršanas apturēšanu. 
Telpas Veselības ielā 7, Olainē, 
Olaines novadā, 158,80 kv. m platībā 
(saskaņā ar ēkas inventarizācijas lietu 
Nr. 80090020514001-01, telpas Nr. 1–
Nr. 9) nodot lietojumā nodibinājumam 
“Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs”, juridiskā adrese: 
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines 
novads, LV-2114, pašvaldības autonomās 
funkcijas – sekmēt saimniecisko darbību 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 
rūpēties par bezdarba samazināšanu – 
pildīšanai. Atbrīvot nomnieku no nomas 
maksas par 2021. gada jūniju, jūliju un 
augustu. Olaines novada pašvaldības 
izpilddirektoram ar nodibinājumu 
“Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs” noslēgt: vienošanos par 
2020. gada 1. jūlijā noslēgtā nekustamā 
īpašuma Veselības ielā 7, Olainē, telpu 
nomas līguma izbeigšanu ar 2021. gada 
31. augustu; lietojuma līgumu par telpu 
Veselības ielā 7, Olainē, 158,80 kv. m  
platībā nodošanu lietojumā 
nodibinājumam “Olaines novada 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs”, 
reģistrācijas numurs 40008243796, līdz 
2030. gada 30. jūnijam.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s) “Stars” Nr. 97, Dāvos, 
0,0641 ha platībā (kadastra numurs  
8080 017 0373) zemes nomniekam.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Atlantika” Nr. 115, 
Jāņupē, 0,0675 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 020 0231) zemes 
nomniekam.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Zīles” Nr. 187, 

Vaivados, 0,0922 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 016 0423) zemes 
nomniekam.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Lībieši” Nr. 1205, 
Jāņupē, 0,0570 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 021 1383) zemes 
nomniekam.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Puriņi” Nr. 3104, 
Jāņupē, 0,0590 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 022 0380) zemes 
nomniekam.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu d/s 
“Komutators” Nr. 245, Medemciemā, 
0,0685 ha platībā (kadastra numurs  
8080 002 2123) zemes nomniekam.

• Atļaut atsavināt dzīvokli Stacijas 
ielā 32-16, Olainē, īrniekam O. K. 
un uzdot Īpašuma un juridiskajai 
nodaļai: veikt nepieciešamās darbības 
dzīvokļa ierakstīšanai zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda; pasūtīt un 
saņemt sertificēta vērtētāja dzīvokļa 
novērtējumu; iesniegt Finanšu komitejā 
domes lēmuma projektu par dzīvokļa 
pirkuma līguma slēgšanu. Noteikt, 
ka dzīvokļa Stacijas ielā 32-16, Olainē, 
atsavināšanas ierosinātājam O. K. un 
Ņ. G. pēc viņa pilngadības sasniegšanas 
(11.10.2021.) mēneša laikā jānoslēdz 
notariāli apliecināta vienošanās par 
dzīvokļa Stacijas ielā 32-16, Olainē, 
iegūšanu īpašumā līdz domes lēmuma 
pieņemšanai par dzīvokļa pirkuma 
līguma slēgšanu (jāiesniedz pašvaldībā 
ne vēlāk kā līdz 11.11.2021.).

• Atļaut atsavināt dzīvokli Parka 
ielā 7-29, Olainē, īrniekam V. R. 
un uzdot Īpašuma un juridiskajai 
nodaļai: veikt nepieciešamās darbības 
dzīvokļa ierakstīšanai zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda; pasūtīt un 
saņemt sertificēta vērtētāja dzīvokļa 
novērtējumu; iesniegt Finanšu komitejā 
domes lēmuma projektu par dzīvokļa 
pirkuma līguma slēgšanu. Noteikt, 
ka dzīvokļa Parka ielā 7-29, Olainē, 
atsavināšanas ierosinātājam V. R. un 
M. R. jānoslēdz notariāli apliecināta 
vienošanās par dzīvokļa Parka ielā 7-29, 
Olainē, iegūšanu īpašumā līdz domes 
lēmuma pieņemšanai par dzīvokļa 
pirkuma līguma slēgšanu (jāiesniedz 
pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 01.11.2021.).

• Atļaut atsavināt dzīvokli Zemgales 
ielā 51-11, Olainē, dzīvokļa īrniekam M. J. 
un uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai: 
pasūtīt un saņemt sertificēta vērtētāja 
dzīvokļa novērtējumu; iesniegt Finanšu 
komitejā domes lēmuma projektu par 
dzīvokļa pirkuma līguma slēgšanu.

• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas Olaines 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
uz Olaines novada pašvaldības vārda 
dzīvokļa īpašumu: Stacijas ielā 32-16, 
Olainē; Parka ielā 7-29, Olainē.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Celtnieks” Nr. 163, Stīpniekos, 
0,0641 ha platībā (kadastra numurs 
80800180741), adrese: Arhitektu iela 14, 
Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., – 
atsavināšanas izsoles rezultātus.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Puriņi” Nr. 3103, Jāņupē, 0,0500 ha 
platībā (kadastra numurs 80800220439) 
atsavināšanas izsoles rezultātus.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu: d/s “Puriņi” 
Nr. 3192, Jāņupē, 0,0591 ha platībā; 
“Dzelmes” Nr. 4208, Jāņupē, 0,0599 ha  
platībā; dzīvokli Gaismas ielā 4-62, 
Stūnīšos; d/s “Jāņupe-2” Nr. 15/462, 
Jāņupē, 0,0696 ha platībā; d/s “Lazdas” 
Nr. 2639, Jāņupē, 0,1137 ha platībā.

• Iznomāt V. A. zemesgabalu d/s 
“Bērziņi” Nr. 147, Rājumos, kadastra 
apzīmējums 8080 015 0238, 0,0563 ha 
platībā lietošanā esošās dārza mājas ar 
kadastra apzīmējumu 8080 015 0238 001 
un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 
8080 015 0238 002 uzturēšanai 
un apsaimniekošanai uz laiku līdz 
2031. gada 31. augustam. Noteikt 
zemesgabala nomas maksu gadā 1,5% 
apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu Nomaļu ielā 15 
(Grēnēs) ar kadastra numuru  
8080 003 0644 par 2021. gada 
18. augusta pirkuma līgumā 
Nr. L/120/21/008-PL uzrādīto pirkuma 
maksu 54 450 eiro. Piekrist, ka SIA “Nord 
Style Ltd” iegūst īpašumā zemi Nomaļu 
ielā 15, Grēnēs, kadastra apzīmējums 
8080 003 0626, 0,6605 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās 
apbūves teritorija. 

• Grozīt ierakstus Olaines novada 
domes 2021. gada 28. jūlija sēdes 
lēmuma “Par ielu nosaukumu un 
adreses piešķiršanu/maiņu dārzkopības 
sabiedrībā “VEF-Baloži” (Medemciemā)” 
(9. prot., 22. p.) pielikumos. Detalizēti 
skatīt www.olaine.lv sadaļā “Domes 
lēmumi”. 

• Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus nekustamā īpašuma ar kadastra 
numuru 8080 012 0465, nosaukums 
“Ezītis d/s koplietošanas zeme”, zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
8080 012 0489, 8080 012 0501,  
8080 012 0507, 8080 011 0465,  
8080 011 0478, 8080 012 0465,  
8080 012 0468, 8080 012 0469,  
8080 012 0475. Pamatojoties uz 
iepriekš minēto, uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai sagatavot un 
nodrošināt nepieciešamo vienošanos 

Pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi (augusts, septembris)

Turpinājums 6. lpp.   

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



6  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

par grozījumiem lauku apvidus zemes 
nomas līgumā Nr. 266 ar zemes 
nomnieku.

• Atļaut apvienot zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 8080 012 0337 
un 8080 012 0338 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienības 
kopējo, aptuveno platību 0,0512 ha, 
kura, izpildot kadastrālo (instrumentālo) 
uzmērīšanu, var tikt precizēta. Saglabāt 
vienotu adresi apvienotajai zemes 
vienībai un ar to funkcionāli saistītajai 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 8080 012 
0337 001 – “Ezītis 215”, Ezītis, Olaines 
pag., Olaines nov., LV- 2127, ARIS kods 
106146040. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi apvienotajai zemes 
vienībai – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0601. Piekļūšana 
apvienotajai zemes vienībai nodrošināta 
pa d/s “Ezītis” koplietošanas zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 012 0465. Nekustamā īpašuma 
īpašniekam: iesniegt kadastrālās 
uzmērīšanas dokumentus apvienotajai 
zemes vienībai saskaņošanai ar 
pašvaldību; veikt izmaiņas nekustamā 
īpašuma sastāvā zemesgrāmatā.

• Atļaut apvienot zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 8080 002 0589 
un 8080 002 1635 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienības 
kopējo, aptuveno platību 0,1199 ha, 
kura, izpildot kadastrālo (instrumentālo) 
uzmērīšanu, var tikt precizēta. Saglabāt 
vienotu adresi apvienotajai zemes 
vienībai un ar to funkcionāli saistītajām 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 8080 
002 0589 001 un 8080 002 0589 003 –  
Medemciema iela 38, Medemciems, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, 
ARIS kods 106058771. Likvidēt adresi 
Medemciema iela 40, Medemciems, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi apvienotajai zemes vienībai – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601. Piekļūšana apvienotajai 
zemes vienībai nodrošināta pa d/s  
“VEF-Baloži” koplietošanas zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 2258. Nekustamā īpašuma 
īpašniekam: iesniegt kadastrālās 
uzmērīšanas dokumentus iepriekš 
apvienotajai zemes vienībai 
saskaņošanai ar pašvaldību; veikt 
izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā 
zemesgrāmatā.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Dobelnieki 2” 
(kadastra Nr. 8080 011 0214) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 011 0214. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus un adresāciju.  
Plānotajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0614 (platība –  
3,64 ha) piekļūšana nodrošināta pa 
esošu nobrauktuvi no valsts autoceļa 
A8 (Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža), 
pa III kategorijas ceļa pievienojumu. 

Plānotajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0615 (platība – 
10,83 ha) piekļūšana nodrošināta pa 
esošu nobrauktuvi no valsts autoceļa 
A8 (Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža), pa 
III kategorijas ceļa pievienojumu un 
organizējama pa plānoto zemes vienību 
Nr. 1, kur paredzēta projektētā ceļa 
servitūta teritorija, kas pēc projekta 
izstrādes var kalpot par pamatu 
reālservitūta tiesības nodibināšanai. 
Ceļa servitūta teritorija dibināma 
atbilstoši Civillikuma 1231. pantam – ar 
līgumu. Uzdot nekustamā īpašuma 
“Dobelnieki 2” (kadastra Nr. 8080 011 
0214) īpašniekam noslēgt servitūta 
līgumu, piešķirot tiesības nekustamajam 
īpašumam “Dobelnieki” (kadastra 
Nr. 8080 011 0215) un nekustamajam 
īpašumam “Stiebriņi” (kadastra Nr. 8080 
011 0198) uz braucamo ceļu pa plānoto 
zemes vienību Nr. 1 (ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0614), ne šaurāku 
kā 4,5 metri, reģistrēt apgrūtinājumu 
zemesgrāmatā un kadastra informācijas 
sistēmā. Īstenot zemes ierīcības projektu 
četru gadu laikā.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Rasaskalni” 
(kadastra Nr. 8080 008 0901) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 0870. Noteikt adresāciju, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 
un apgrūtinājumus.

• Plānotajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0919 (platība –  
0,1153 ha) piekļūšana nodrošināta 
no Vērdiņu ielas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 008 0871 pa 
esošo piebrauktuvi. Plānotajām zemes 
vienībām Nr. 1 (kadastra apzīmējums 
(KA) 8080 008 0911),  
Nr. 2 (KA 8080 008 0912),  
Nr. 3 (KA 8080 008 0913),  
Nr. 4 (KA 8080 008 0914),  
Nr. 5 (KA 8080 008 0915),  
Nr. 6 (KA 8080 008 0916),  
Nr. 7 (KA 8080 008 0917),  
Nr. 8 (KA 8080 008 0918) piekļūšana 
nodrošināta no Vērdiņu ielas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 
008 0871 pa esošo piebrauktuvi un 
organizējama pa plānoto zemes vienību 
Nr. 9 (kadastra apzīmējums 8080 008 
0919). Mainoties nekustamā īpašuma 
“Rasaskalni” (kadastra numurs 8080 
008 0901) īpašniekiem, dibināt ceļa 
servitūta teritorijas atbilstoši Civillikuma 
1231. pantam – ar līgumu. Īstenot zemes 
ierīcības projektu četru gadu laikā.

• Atcelt detālplānojumu 
nekustamajiem īpašumiem 
“Vidzemnieki” (kadastra Nr. 8080 014 
0061), zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 014 0061, “Ķikuti” 
(kadastra Nr. 8080 014 0051) ar 
adresi “Jaunķikuti”, Ielejas, Olaines 
pag., Olaines nov., zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 014 0176, 
“Ķikuti” (kadastra Nr. 8080 014 0177) 
ar adresi “Ķikuti”, Ielejas, Olaines 
pag., Olaines nov., zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 014 0175, 
un apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr. SN11/2021 “Par Olaines novada 
domes 2009. gada 30. septembra 
sēdes lēmumā apstiprināto saistošo 
noteikumu Nr. 114 “Par detālplānojuma 
apstiprināšanu nekustamajiem 
īpašumiem “Vidzemnieki”  
(kad. Nr. 8080 014 0061) un “Ķikuti” 
(kad. Nr. 8080 014 0051)” (6. prot., 33. p.) 
atcelšanu”. 

• Noteikt zemes vienības daļai 
ar kadastra apzīmējumu 8080 008 
0413 8004 nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus (NĪLM): NĪLM 
kods 0801 “Komercdarbības objektu 
apbūve” – 0,0150 ha platībā; NĪLM 
kods 1105 “Atsevišķi nodalītas atklātas 
autostāvvietas” – 0,0249 ha platībā. 
Mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0413 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus (NĪLM):  
NĪLM kods 0702 “Trīs, četru un piecu 
stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” –  
12,885 ha platībā; NĪLM kods 0801 
“Komercdarbības objekta apbūve” – 
0,0450 ha platībā; NĪLM kods 1201  
“Ar maģistrālajām elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, 
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve” – 0,0100 ha  
platībā; NĪLM kods 1105 “Atsevišķi 
nodalītas atklātas autostāvvietas” – 
0,0249 ha platībā.

• Ierādīt I. J. vietu sociālajā istabā 
Zemgales ielā 31-Y, Olainē, uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot SIA “Zemgales 29” 
noslēgt sociālās istabas Zemgales  
ielā 31-Y, Olainē, īres līgumu ar I. J. uz 
sešiem mēnešiem. Uzdot p/a “Olaines 
Sociālais dienests” apmaksāt sešus 
mēnešus 100% apmērā īres maksu 
un 100% apmērā par siltumu I. J. par 
sociālās istabas Zemgales ielā 31-Y, 
Olainē, lietošanu no sociālās palīdzības 
pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.

• Atcelt Olaines novada domes 
2021. gada 24. februāra sēdes lēmumu 
“Par īres tiesību piešķiršanu A. Z. 
Zemgales iela 3l-A (Olaine) (istaba) uz 
laiku” (3. prot., 13. p.). Ierādīt A. Z. vietu 
sociālajā istabā Zemgales ielā 31-A, 
Olainē, uz sešiem mēnešiem. Uzdot 
SIA “Zemgales 29” noslēgt sociālās 
istabas Zemgales ielā 31-A, Olainē, īres 
līgumu ar A. Z. uz sešiem mēnešiem. 
Uzdot p/a “Olaines Sociālais dienests” 
apmaksāt sešus mēnešus 100% apmērā 
īres maksu un 100% apmērā par siltumu 
A. Z. par sociālās istabas Zemgales 
ielā 31-A, Olainē, lietošanu no sociālās 
palīdzības pabalstiem paredzētajiem 
līdzekļiem.

• Ierādīt M. Ž. vietu sociālajā istabā 
Zemgales ielā 31-X, Olainē, Olaines 
novadā, uz sešiem mēnešiem. Uzdot SIA 
“Zemgales 29” noslēgt sociālās istabas 
Zemgales ielā 31-X, Olainē, Olaines 
novadā, īres līgumu ar M. Ž. uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot p/a “Olaines Sociālais 
dienests” apmaksāt sešus mēnešus 100% 
apmērā īres maksu un 100% apmērā 
par siltumu M. Ž. par sociālās istabas 

Zemgales ielā 31-X, Olainē, lietošanu 
no sociālās palīdzības pabalstiem 
paredzētajiem līdzekļiem.

• Uzņemt trīs personas ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai 
p/a “Olaines Sociālais dienests” Sociālās 
aprūpes centrā uz pastāvīgu laiku. 
Uzdot p/a “Olaines Sociālais dienests” 
direktorei nodrošināt atbilstoša līguma 
par lēmumā noteiktā pakalpojuma 
saņemšanu noslēgšanu, nosakot, ka: 
1) iestājoties p/a “Olaines Sociālais 
dienests” Sociālās aprūpes centrā, 
personai, kuru uzņem Sociālās aprūpes 
centrā, jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, 
beidzoties Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāta derīguma 
termiņam, šī persona apņemas 
nekavējoties veikt Covid-19 revakcināciju 
vai vakcināciju; 
2) ja personai, kuru uzņem Sociālās 
aprūpes centrā, nav sadarbspējīga 
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikāta, jāiesniedz apliecinājums par 
Covid-19 vakcinācijas uzsākšanu vai 
nekavējoties jāuzsāk Covid-19 vakcinācija 
p/a “Olaines Sociālais dienests” Sociālās 
aprūpes centrā un jāievēro normatīvajos 
aktos noteiktais pašizolācijas termiņš; 
3) ja personai, kuru uzņem Sociālās 
aprūpes centrā, ir Covid-19 vakcinācijas 
kontrindikācijas, jāiesniedz ārsta izziņa 
par kontrindikāciju esamību Covid-19 
vakcinācijai.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Baltavoti” ar 
kadastra numuru 8080 001 0490 (adrese/
nosaukums: “Baltavoti”, Stūnīši, Olaines 
pag., Olaines nov.), zemes lietošanas 
mērķis pēc novada pašvaldības 
teritorijas plānojuma – rūpnieciskās 
apbūves teritorija.

• Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa 
īpašuma Zemgales ielā 15-8, Olainē, 
atsavināšanu dzīvokļa īrniekam. 

• Atļaut Edgaram Pakalnam savienot 
Olaines novada pašvaldības policijas 
inspektora amatu ar SIA “Latvānis Plus” 
tehnikas apkopes darbinieka amatu. 

Septembris (ārkārtas sēde)

• Deleģēt nodibinājumam “Olaines 
novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs”, reģistrācijas Nr. 40008243796, 
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 

Pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi (augusts, septembris)

Turpinājums 7. lpp.   

  Turpinājums no 5. lpp. 
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saimnieciskās darbības sekmēšanai 
Olaines novadā;

2) sniegt kopstrādes telpu 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 pašnodarbinātos, 
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.

Apstiprināt deleģēšanas līguma 
redakciju pielikumā un noslēgt 
deleģēšanas līgumu uz vienu gadu. 
Noteikt, ka ar lēmumā noteiktā 
deleģēšanas līguma stāšanos spēkā 
spēku zaudē starp Olaines novada 
pašvaldību un nodibinājumu “Olaines 
novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs”, reģistrācijas Nr. 40008243796, 
2015. gada 19. novembrī noslēgtais 
deleģēšanas līgums. Pilnvarot Olaines 
novada domes priekšsēdētāju parakstīt 
deleģēšanas līgumu. 

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles

Pašvaldības informācija, citas aktualitātes

  Turpinājums no 6. lpp. 

 Olaines novada pašvaldība atsavina 
 elektroniskā izsolē sev piederošu 
 nekustamo īpašumu – zemesgabalu:

1. dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr. 15, Jāņupe, Olaines pagasts, 
Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 020 0163, 0,0616 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 020 0163). Atsavināšana elektroniskā 
izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā 
cena (sākumcena) – 2200,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. 
Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 220,00 eiro. 

 Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. 
 Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 

11. oktobra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 11. novembrim plkst. 13.00;
 
2. dārzkopības sabiedrībā “Lejas” Nr. 601, Jāņupe, Olaines pagasts, 

Olaines novads (adrese: Aroniju iela 2, Jāņupe, Olaines pag., Olaines 
nov.), kadastra apzīmējums 80800220313, 0,0599 ha platībā (kadastra 
numurs 80800220313). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) 
ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) –  
2000,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas 
nodrošinājums (drošības nauda) – 200,00 eiro. Samaksas kārtība –  
viena mēneša laikā no izsoles dienas. 

 Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv  
no 2021. gada 11. oktobra plkst. 13.00 līdz 2021. gada  
11. novembrim plkst. 13.00;

 
3. dārzkopības sabiedrībā “Vaivadi” Nr. 27, Vaivadi, Olaines pagasts, 

Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 016 0188, 0,0584 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 016 0188). Atsavināšana elektroniskā 
izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā 
cena (sākumcena) – 2000,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. 
Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 200,00 eiro. 

 Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. 
 Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 

11. oktobra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 11. novembrim plkst. 13.00.

Ar visiem izsoles noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines novada 
pašvaldības tīmekļvietnē un “Facebook” kontā, kā arī elektronisko  
izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Autobuss uz Sila kapiem un  
Pēternieku kapiem turpinās  

kursēt oktobrī

Olaines novada pašvaldība vienojās ar pasažieru pārvadātāju par sezonālo 
pārvadājumu uz Olaines novada kapiem nodrošināšanu arī oktobrī, līdz ar 

to autobuss turpinās kursēt uz Sila kapiem un Pēternieku kapiem (jeb Bērzkalnu 
kapsētu) sestdienās un svētdienās. Tas nozīmē, ka autobuss uz Sila kapiem un 
Pēternieku kapiem kursēs 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31. oktobrī.  
Vēršam uzmanību, ka oktobrī pārvadājumus apmaksās pašvaldība, līdz ar to  
biļetes netiks izsniegtas. 

Autobusa kustības saraksts maršrutā
“Olaine–Sila kapi–Pēternieku kapi–Jaunolaine”

Sestdienās
Olaine (Parka iela) 

9.00
Olaine 

(pašvaldība) 9.01
Jaunolaine  

(Meža iela) 9.12
Sila kapi 9.27  

Sila kapi 11.30 Jaunolaine  
(Meža iela) 11.45

Olaine  
(Parka iela) 11.57

Olaine 
(pašvaldība) 11.58

Pēternieku 
kapi 12.12

Pēternieku kapi 
13.45

Olaine  
(Parka iela) 

14.00

Olaine 
(pašvaldība) 

14.01

Jaunolaine  
(Meža iela) 14.12

 

Svētdienās
Jaunolaine 

(Meža iela) 9.15
Olaine (Parka iela) 

9.27
Olaine (pašvaldība) 

9.28
Pēternieku kapi 

9.42
 

Pēternieku kapi 
11.15

Olaine (Parka iela) 
11.30 

Olaine (pašvaldība) 
11.31

Jaunolaine  
(Meža iela) 11.42

Sila kapi 
11.57

Sila kapi 14.00
Jaunolaine  

(Meža iela) 14.15
Olaine (pašvaldība) 

14.26
Olaine (Parka iela) 

14.27
 

No 1. oktobra maršrutā Rīga–Olaine 
pasažieru pārvadājumi tiks nodrošināti 

pēc komerciāliem principiem

No 2021. gada 1. oktobra pasažieru 
pārvadājumi pēc komerciāliem 

principiem tiks ieviesti maršrutā Rīga–
Olaine un Rīga–Salaspils, tādējādi valsts 
pasažieru pārvadājumus ar autobu-
siem šajos maršrutos turpmāk vairs 
nedotēs. 
Maršruta Rīga–Olaine atļaujai ir pieteiku-
sies AS “Nordeka”. Savienojumā starp Rīgu 
un Olaini AS “Nordeka” izpildīs 90 reisus. 
Reisu saraksts pieejams Autotransporta 
direkcijas tīmekļvietnē www.atd.lv un 
Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnes  
www.olaine.lv sadaļā “Transports”. Sa-
skaņā ar Autotransporta direkcijas 
rīcībā esošo informāciju biļetes cena 
varētu būt aptuveni divi eiro. 

Ar komerciālo maršrutu nodrošināšanu 
saistītie zaudējumi un izdevumi būs pār-
vadātāja pašrisks, un tie no valsts vai paš-
valdību budžeta netiks kompensēti. Šajos 
maršrutos pārvadātāji paši var noteikt bi-
ļetes cenu un ieviest dažādas lojalitātes 
programmas.
Pasažieri, kuri saņem braukšanas maksas 
atvieglojumus reģionālajos maršrutos, 
būs tiesīgi tos izmantot arī komerciālajos 
maršrutos, piemēram, personas ar I un II 
grupas invaliditāti, daudzbērnu ģimenes, 
pirmsskolas vecuma bērni u. c. 

Pašlaik ir panākta vienošanās, ka AS “Nor-
deka” turpinās pārvadāt Olaines novada 
skolu skolēnus ar iepriekš izsniegtajām 
braukšanas e-kartēm no 2021. gada  
1. ok to bra līdz 2021. gada 31. decembrim, 
saglabājot esošo skolēnu pārvadāšanas 
kārtību (nolasot jau izsniegtās skolēnu 

e-kartes pēc “baltā saraksta”), kamēr ne-
tiks rasts risinājums pārejai uz AS “Norde-
ka” braukšanas kartēm atbilstoši savstar-
pēji pieņemamam risinājumam. Pāreja 
būtu jānodrošina līdz gada beigām, lai 
ar jauno gadu varētu veikt pārvadājums 
ar jaunām kartēm. Pašlaik izsniegt jaunās 
skolēnu braukšanas e-kartes tehniski nav 
iespējams.

Lielas ietilpības autobusu vecums, ar 
kuriem tiks nodrošināti pasažieru pār-
vadājumi pēc komerciāliem principiem, 
nedrīkst pārsniegt 15 gadus, bet mik-
roautobusu vecums – astoņus gadus. 
Autobusiem jābūt aprīkotiem ar elek-
tronisko maršruta zīmi, kas novietota 
transportlīdzekļa priekšpusē, kā arī zīmē 
jānorāda piederība komerciālajiem marš-
rutiem – lielais burts “K”. Pārvadātājam 
jānodrošina iespēja samaksāt par biļeti 
bezskaidras naudas veidā, kā arī paziņo-
jumiem autobusā par gaidāmo pieturu 
jābūt gan audio, gan vizuālā formātā. Pa-
sažieru uzņemšana/izlaišana atļauta tikai 
kustības sarakstā norādītajās pieturās.

Uz viena maršruta un/vai reisa apkalpo-
šanu var pieteikties vairāki pārvadātāji. 
Savukārt, ja kādā maršrutā un/vai reisā 
pārvadātājiem nebūs intereses nodroši-
nāt pasažieru pārvadājumus, bet iedzī-
votājiem būs nepieciešamība nokļūt dar-
bavietā, medicīnas vai izglītības iestādē 
vispārpieņemtajā darba laikā, Autotrans-
porta direkcija vērtēs iespēju konkrēto 
maršrutu un/vai reisu iekļaut dotētajā 
maršrutu segmentā. Maršruta atļauja tiks 
izsniegta uz trim gadiem. 

Autotransporta direkcija informē
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Sirsnīgi sveicam septembrī 
dzimušos novada jubilārus! 

Lai gaišas domas, stipra 
veselība un sirdī prieks!

2021. gada augustā laulību 
noslēguši 13 pāri.

Būs laime dubultā un nelaime 
vien puse, ja divi likteņi spēs 
vienā taktī iet. /S. Vorslava/

2021. gada augustā 
piedzimuši 6 puisīši un  
5 meitenītes.

Lai prieka un brīnumu 
pilna katra diena!

2021. gada jūlijā mūžībā 
aizgājuši  (uzvārds, vārds, 
dzimšanas datums). 
PMLP dati; Olaines novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto 
mirušo personu saraksts tika 
publicēts augusta avīzē

Golovacheva Valentina – 
03.12.1938.
Stepanova Aleksandra – 
29.09.1948.
Lustiks Valdis – 18.12.1973.
Kalējs Jānis – 05.01.1975.
Turkins Ivars – 16.02.1958.
Judkina Dainuvīte  – 10.11.1949.
Rakšņa Irina – 28.08.1951.

2021. gada augustā  
mūžībā aizgājuši 

Abramovs Nikolajs – 26.12.1972.
Svika Anna – 28.05.1935.
Veide Vilnis Ēriks – 29.11.1943.
Ņekrilova Aleksandra – 04.02.1947.
Piesis Ainārs – 17.04.1960.
Gailāns Vladimirs – 09.07.1969.
Botjans Arkādijs – 14.01.1929.
Kazaka Regīna – 15.01.1937.
Stefanoviča Anna – 16.09.1948.
Vasiļevskis Pēteris – 05.09.1952.
Vilaua Ilga – 17.12.1933.
Pančkauskis Leons – 28.06.1949.
Domračevs Sergejs – 04.09.1972.
Sergejevs Konstantins – 
22.08.1985.
Bogdanovs Ivans – 17.09.1935.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

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

Irēna Beitāne
(01.09.1935.–29.09.2021.)

Mūžības ceļā ir devusies Olaines novada un skolu patriote, izcila 
skolotāja Irēna Beitāne, kura vairāk nekā 50 gadus veltījusi darbam 
Olaines vidusskolās un izaudzinājusi vairākas olainiešu paaudzes. 
Olaines 1. vidusskolā strādājusi no 1966. līdz 1991. gadam par 
vēstures skolotāju, līdz 1986. gadam bijusi direktora vietniece 
audzināšanas darbā, no 1986. līdz 1990. gadam – direktora vietniece 
mācību darbā. Olaines 2. vidusskolā no 1991. gada līdz 2018. gadam 
bijusi latviešu valodas un vēstures skolotāja. 

Atceroties Irēnu Beitāni, Olaines skolu kolektīvi raksta šādi:
Olaines 1. vidusskola: 
“Irēna Beitāne – patiesa autoritāte skolā un sabiedrībā. No pirmās 
darba dienas Olaines 1. vidusskolā Irēna Beitāne bija tās patriote. 
Viņa bija skolas dzīves virzītāja, kurai ļoti rūpēja skolas gods un 
skolēnu uzvedība skolā un ārpus tās. Irēnas Beitānes vārds ierakstīts 
Olaines 1. vidusskolas likteņa grāmatā ar lielajiem burtiem.” 

Olaines 2. vidusskola: 
“Irēna Beitāne. Izcila skolotāja ar Dieva dotu talantu. Skolas dvēsele. 
Kolēģe, kura nekad neatteica palīdzību. Sirdscilvēks, kurš sajuta citu 
sāpes, vienmēr prata palīdzēt un rast risinājumu jebkurai samilzušai 
problēmai. Skolas ideju ģeneratore, kura prata aizraut, ieinteresēt, 
vienmēr uz viena viļņa ar visu jauno un aizraujošo. Viņa prata 
klausīties un uzklausīt. Irēnas Beitānes klātbūtne bija dziedinoša, 
ikviens tajā kļuva labāks, bija saprasts un pieņemts. Viņas paveiktais 
vienmēr staros kā gaisma, būs kā ceļa rādītājs, ļaujot Irēnai Beitānei 
vienmēr dzīvot skolēnu un kolēģu sirdīs.”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar 
Irēnas Beitānes meitu, Olaines 1. vidusskolas skolotāju Ilonu 
Ivanovu, mazdēliem, pārējiem tuviniekiem, draugiem un 
bijušajiem kolēģiem.
                                                                                                                                                      
Olaines novada pašvaldība

Pasākumu un aktivitāšu plāns oktobrim
Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes
Pirmdienas, 
trešdienas

20.00 Fitnesa nodarbības Olaines Sporta nams
Bez maksas. Pieteikšanās, rakstot 
īsziņu uz tālruni 29827213 *

Svētdienas 19.00 Fitnesa nodarbības Olaines peldbaseina zāle
Bez maksas. Pieteikšanās, rakstot 
īsziņu uz tālruni 29827213 *

20.09.–26.11.
Muzejpedagoģiskās nodarbības 
“Ceļojums laikā. 1919. gads”

1. pasaules kara vēstures 
izziņas maršruts

Iepriekšēja pieteikšanās  
līdz 01.11. pa tālruni 20172030

05.10.–31.10. Svetlanas Širokajas gleznu izstāde
Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs

**

06.10. 18.00

Izglītojoša vecāku konference  
“Es liels, tu mazs”: sarunas tēma  
“Bērna uzvedības traucējumi, kad vērsties 
pie speciālista”, lektore Laura Valaine

“Zoom” platforma
Pieteikšanās elektroniski tīmekļa 
vietnē www.olaine.lv

08.10. 10.00
Izglītojošs 10 nodarbību cikls vecākiem 
par bērnu (no dzimšanas līdz 2 g. v.) 
drošību “Sargeņģelis”

“Zoom” platforma

Bez maksas. Pieteikties līdz 06.10., 
sazinoties ar nodarbību vadītājām –  
tālr. 27819675, 26564258. 
Nodarbības notiek piektdienās

09.10. 12.00
Meistarklase “Radošā sestdiena”. 
Rudenīgu dekoru gatavošana

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs vai 
tiešsaiste

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 06.10., 
zvanot pa tālr. 29644134 **

09.10.
12.00
14.00

Noslēguma koncerts  
“Mēs mūsu namā”

Olaines Kultūras nams;
Jaunolaines Kultūras nams

*

09.10.
Ātrā šaha turnīrs. 
Šaha turnīrs bērniem

Olaines Sporta nams
Vairāk informācijas –  
www.olainessports.lv

10.10.
15.00 un 
17.00

Cēsu Mazā teātra izrāde bērniem  
“Ūdens ceļš”

Jaunolaines Kultūras nams

Ieeja 2,00 eiro, biļetes 
iepriekšpārdošanā no 27.09. 
Jaunolaines Kultūras namā  
plkst. 10.00–21.00 **

12.10. 18.00
Izglītojoša vecāku konference “Es liels, 
tu mazs”: sarunas tēma “Bērna seksuālā 
audzināšana”, lektore Ieva Stokenberga

“Zoom” platforma
Pieteikšanās elektroniski tīmekļa 
vietnē www.olaine.lv

19.10.
Starpnovadu futbola sacensības  
“C” un “D” grupai

Olaines stadions
Vairāk informācijas –  
www.olainessports.lv

19.10. Garšvielu maisījumu meistarklase
Olaines Pieaugušo 
izglītības centrs

Iepriekšējā pieteikšanās pa  
tālr. 29192247, 25877788 *

20.10. 19.00
Kristīne Pāže un Didzis Bordo –  
“Divatā” 

Jaunolaines Kultūras nams
Bezmaksas ieejas kartes pieejamas 
no 11.10. Jaunolaines Kultūras namā 
darbdienās plkst. 10.00–21.00 *

23.10. 13.00
Koncerts  
“Draudzības vainags”

Olaines Kultūras nams
Ieejas kartes var saņemt no  
18.10. Olaines Kultūras centrā 
darbdienās plkst. 9.00–17.00 *

30.10. Galda teniss, 1. kārta Olaines Sporta nams
Vairāk informācijas –  
www.olainessports.lv

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

http://www.olaine.lv
http://www.olaineskultura.lv
http://www.olainesmuzejs.lv
http://www.olainessports.lv
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