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Olaines novada pašvaldības
informatīvs bezmaksas izdevums

Olaines domes vēstis
Gaišu
svētku
gaidīšanas
laiku!

5. lpp.
Daudzdzīvokļu
namu
renovācija

● 2. lpp.

● 4. lpp.

Izmaiņas
pašvaldības
darba laikā

Izsaki viedokli
par jauna skeitparka
izveidi

Novads rotājas Ziemassvētkiem

Š

obrīd aktīvi notiek rotājumu
un apgaismojuma elementu
uzstādīšana. Pilsētas galvenā
egle arī šogad ir atvesta
no “Latvijas Valsts mežu”
Zemgales mežsaimniecības
Klīves iecirkņa. Tā ir 10 metrus
augsta, kupla un arī šogad
tika izrotāta ar silti baltām
lampiņu virtenēm un sārtām
bumbām, kas simbolizē
dzērvenes. Šogad svētku
egli papildinās izgaismotas

dzīvnieku figūras, kas noteikti
priecēs pašus mazākos un
radīs meža draudzīgo noskaņu
pilsētas centrā. Par tradīciju
jau ir kļuvis dekorēt pilsētā un
citviet novadā dabīgi augošās
eglītes laukumos, skvēros un
iedzīvotāju iecienītās atpūtas
vietās. Protams, arī šogad
sabiedriskās vietās, kurās nav
dabīgo eglīšu, tiks uzstādītas
no meža atvestās. Kopumā
tiks rotātas 15 egles un izlikti

apgaismoti dekori uz apgaismes
stabiem ielās un ceļos. Kā
ierasts, arī abi ūdenstorņi –
gan Olainē, gan Jaunolainē –
rotāti ar lampu virtenēm, radot
gaišu un priecīgu noskaņu.
Kopskaitā novadā pašvaldība
dekorē 32 objektus.
Aicinām iedzīvotājus nesteidzīgi
baudīt svētku laiku un radīt
Ziemassvētku noskaņu arī
savās mājās.

Konkursā “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2020” Olaines novada pašvaldība
iekļuvusi otrajā kārtā Rīgas plānošanas reģionā

N

oslēgusies konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība
2020” pirmā kārta. Konkursa otrajai kārtai nominētas 25 pašvaldības – piecas katrā plānošanas
reģionu pašvaldību grupā. Rīgas
plānošanas reģionā uz finālu
pretendēs divi no pieciem novadiem: Ādažu novads, Ikšķiles
novads, Mālpils novads, Olaines
novads un Stopiņu novads.
Konkursa pirmās kārtas rezultāti
noteikti pēc iedzīvotāju balsojumā iegūtajiem datiem, kā arī veicot pašvaldību administratīvo
datu, dzimstības un migrācijas
saldo datu un pašvaldību iesaistes konkursa informatīvajā kampaņā izvērtējumu.

Olaines novada pašvaldība pateicas ikvienam novada iedzīvotājam, kurš šajā sarežģītajā
laikā ir piedalījies balsojumā
konkursa ietvaros un sniedza
savu vērtējumu pašvaldības darbam. Piedaloties konkursā, pašvaldība apzinās, ka mums visiem
kopā ir ar ko lepoties, bet ir arī
darbi, kuri gaida savu kārtu, un
jautājumi, kuriem jāmeklē risinājumi. Līdz ar to darbs ģimenei
draudzīgākās pašvaldības jomā
turpināsies! Šis ir viens no būtiskākajiem pašvaldības uzdevumiem neatkarīgi no konkursa.

Konkursa otrajā kārtā tiks novērtēti pašvaldības īstenotie
atbalsta pasākumi ģimenēm ar
bērniem un ģimeniskas vides
nodrošināšanai, tostarp tiks vērtētas arī iedzīvotāju balsojumā
iegūtās atsauksmes, lai izvēlētos
desmit konkursa finālistes – visaugstāko vērtējumu saņēmušās
pašvaldības (divas katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā). Ar finālā tikušo pašvaldību
darbu un to centieniem veidot
ģimenēm draudzīgu vidi vērtēšanas komisija tuvāk iepazīsies
konkursa noslēdzošajā kārtā –
vizīšu laikā. Konkursa laureātu –
visaugstāko vērtējumu saņēmušo pašvaldību – godināšana
plānota gada nogalē. Vairāk informācijas par konkursu vietnē
www.vietagimenei.lv.
Konkurss “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība” ir viens no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko
realizē Sabiedrības integrācijas
fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, kā arī izsniedz Latvijas
Goda ģimeņu apliecības “3+ ģimenes karte” Latvijas daudzbērnu ģimenēm.

Adventa laika dievkalpojumi
Olaines Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā:
• 6. decembrī plkst. 13.00;
• 13. decembrī plkst. 13.00;
• 20. decembrī plkst. 13.00;
• Ziemassvētku dievkalpojums
24. decembrī plkst. 16.00.
Informāciju par
dievkalpojumiem vai izmaiņām
to norisē aicinām meklēt vietnē
www.olainesbaznica.lv.
Olaines Bezvainīgās
Jaunavas Marijas Romas
katoļu baznīcā:
pirmdienās:
plkst. 6.00
rorātmise poļu valodā;
plkst. 18.00
dievkalpojums latviešu valodā;
otrdienās:
plkst. 6.00
rorātmise latviešu valodā;
plkst. 18.00
dievkalpojums poļu valodā;
trešdienās:
plkst. 6.00
rorātmise poļu valodā;
plkst. 18.00
dievkalpojums latviešu valodā;
ceturtdienās:
plkst. 6.00
rorātmise latviešu valodā;
plkst. 18.00

dievkalpojums poļu valodā;
piektdienās:
plkst. 6.00
rorātmise poļu valodā;
plkst. 18.00
dievkalpojums latviešu valodā;
sestdienās:
plkst. 6.00
rorātmise latviešu valodā;
svētdienās:
plkst. 9.00
dievkalpojums poļu valodā;
plkst. 11. 00
dievkalpojums latviešu valodā;
24.12. plkst. 19.00
Sv. Mise;
25.12. plkst. 9.00
dievkalpojums
poļu valodā;
plkst. 11.00
dievkalpojums
latviešu valodā;
31.12. plkst. 18.00
Sv. Mise;
01.01. plkst. 9.00
dievkalpojums
poļu valodā;
plkst. 11.00
dievkalpojums
latviešu valodā.
Pēternieku katoļu baznīcā:
24.12. plkst. 24.00
Sv. Ganu Mise

Baznīcās jāievēro ar Covid-19 izplatību saistītie drošības pasākumi!

Atceries! Sejas masku
publiskās vietās velc
visās iekštelpās!
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Aktualitātes
Olaines novada pašvaldība un
Olaines novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
apmeklētājus klātienē nepieņem!
Apmeklētāji tiek aicināti risināt jautājumus attālināti:

telefoniski

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(Zemgales iela 33, 1. stāvs, Olaine) – 67964333, 20178620, 66954899;
visu pašvaldībā strādājošo speciālistu tālruņa numuri un e-pasta adreses
ir pieejamas pašvaldības tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā “Kontakti”,
lietotāju ērtībām šīs sadaļas augšdaļā ir pieejams meklētājs, kurā var sameklēt
attiecīgā speciālista kontaktus, ierakstot tajā amatu vai vārdu/uzvārdu

elektroniski

rakstot uz e-pasta adresēm pasts@olaine.lv, olaine@pakalpojumucentri.lv;
izmantojot valsts un pašvaldības e-pakalpojumus;
iesniedzot iesniegumus vai citus dokumentus, kas parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu

pa pastu

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

pastkastīte pie
durvīm Zemgales
ielā 33, Olainē

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

Ar pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem var iepazīties
tīmekļvietnes sadaļā
“Pakalpojumi”. Ikvienu šajā
sadaļā pieejamu pakalpojumu
fiziska persona var pieprasīt
arī ar portāla www.latvija.lv
e-pakalpojuma “Iesniegums
iestādei” starpniecību (aizpildot
pie pakalpojuma aprakstiem
pieejamās veidlapas un tās
pievienojot iesniegumam).
Dzimtsarakstu nodaļa
nodrošina klātienē tikai pēc
iepriekšēja pieraksta:
• bērna dzimšanas fakta
reģistrāciju,
• miršanas fakta reģistrāciju,
• laulības reģistrāciju,
• vārda, uzvārda un tautības
ieraksta maiņas iesnieguma
iesniegšanu.
Saziņai tālr. 67146018, 67146019,

26174613.
Attālināti tiek nodrošināti
šādi Dzimtsarakstu nodaļas
pakalpojumi:
• atkārtotas dzimšanas
apliecības vai izziņas
no dzimšanas reģistra
pieprasīšana;
• atkārtotas laulības apliecības
vai izziņas no laulības reģistra
pieprasīšana;
• atkārtotas miršanas apliecības
vai izziņas no miršanas
reģistra pieprasīšana;
• paternitātes atzīšanas
iesnieguma iesniegšana;
• daudzvalodu standarta
veidlapas pieprasīšana;
• iesniegumu par
papildinājumu un labojumu
veikšanu civilstāvokļa aktu
reģistros iesniegšana;
• laulības reģistrācijas
iesnieguma iesniegšana

(ja abas personas, kuras vēlas
noslēgt laulību, ir Latvijas
pilsoņi un iesniegums
parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu).
Pieprasīt un saņemt
Dzimtsarakstu nodaļas
pakalpojumu attālināti var:
• elektroniski –
www.latvija.lv vai e-pastā
dzimtsaraksti@olaine.lv,
parakstoties ar drošu
elektronisko parakstu;
• pa pastu (Zemgales iela 33,
Olaine, Olaines nov., LV–2114).
Deklarēt dzīvesvietu un iesniegt
iesniegumu ziņu par deklarēto
dzīvesvietu anulēšanai var
portālā www.latvija.lv.
No 07.12., iespējams, tiks
atjaunota apkalpošana klātienē.
Sekojiet līdzi informācijai
www.olaine.lv.

Trūcīgajiem un
maznodrošinātajiem Olaines
novada iedzīvotājiem
izdala sejas aizsargmaskas

O

laines novada pašvaldības
aģentūra “Olaines Sociālais
dienests” no šā gada
19. novembra uzsākusi sejas
aizsargmasku izdali trūcīgām un
maznodrošinātām personām.
Katrai personai tiek izsniegta
viena sejas aizsargmaska
(izņemot bērnus līdz 13 gadu
vecumam), kuru var mazgāt
un lietot atkārtoti. Ieteicamais
vienas lietošanas reizes ilgums
sejas aizsargmaskai ir līdz divām
stundām.
Lai saņemtu sejas
aizsargmasku, personai,
ierodoties izsniegšanas vietā,
jāuzrāda:
• personu apliecinošs
dokuments
(pase, personas apliecība);
• trūcīgas/maznodrošinātas
ģimenes (personas) izziņa.
Sejas aizsargmasku
izsniegšanas vietas un laiki
PA “Olaines Sociālais
dienests” Olaines pilsētas

klientu apkalpošanas centrs
Zemgales ielā 33, Olainē
(tālrunis 67146041):
pirmdienās
plkst. 9.00–12.00, 13.00–19.00;
otrdienās
plkst. 8.00–12.00, 13.00–17.00;
trešdienās
plkst. 8.00–12.00, 13.00–17.00;
ceturtdienās
plkst. 8.00–12.00, 13.00–18.00;
piektdienās
plkst. 8.00–12.00, 13.00–15.00.
PA “Olaines Sociālais
dienests” klientu
apkalpošanas centrs
Jaunolainē, Meža ielā 2
(tālrunis 67811295):
pirmdienās plkst. 9.00–12.00;
ceturtdienās plkst. 13.00–16.00.
PA “Olaines Sociālais
dienests” klientu
apkalpošanas centrs
Stūnīšos, Gaismas ielā 6
(tālrunis 67931164):
ceturtdienās plkst. 9.00–12.00.

Informējam, ka ir paredzēta sejas aizsargmasku izdale arī tiem
iedzīvotājiem, kuri saņem aprūpes mājās vai dienas aprūpes centra
pakalpojumu. Šīs personas sejas aizsargmaskas saņems uz vietas –
tur, kur saņem pakalpojumu.
Olaines novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un
ņemt vērā noteiktos ierobežojumus valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā, lai pasargātu gan sevi, gan apkārtējos cilvēkus.

Līdz 14. decembrim daudzbērnu ģimenes var izmantot
transporta pabalstu arī degvielas iegādes izdevumu segšanai

S

askaņā ar 2019. gada
27. novembra Olaines
novada domes saistošo
noteikumu Nr. SN13/2019
“Par materiālās palīdzības
pabalstiem Olaines novadā”
26. un 29. punktu ģimenes,
kurās ir trīs vai vairāk bērnu, var
saņemt transporta pabalstu
līdz 100 eiro kalendārajā
gadā. Līdz šim ģimenes šo
pabalstu (ieskaitītu Olaines
novada iedzīvotāja kartē)
varēja izmantot sabiedriskajā
transportā, respektīvi, visos
autobusu maršrutos, kurus
AS “Rīgas Taksometru parks”
nodrošina Olaines novada

iedzīvotājiem. Savukārt no
2020. gada 1. oktobra līdz
2020. gada 14. decembrim
ģimenes, kurās ir trīs vai

vairāk bērnu, var izmantot
tām piešķirto un Olaines

novada iedzīvotāja kartē
ieskaitīto transporta pabalstu
arī, lai segtu izdevumus par
degvielas iegādi braucieniem
ar personīgo automašīnu
ģimenes vajadzībām.
Lai saņemtu šo atbalstu,
ģimenēm Olaines Sociālajā
dienestā jāiesniedz
iesniegums un degvielas
iegādi apliecinoši dokumenti.
Pēc attiecīga iesnieguma un
degvielas iegādes apliecinošu
dokumentu saņemšanas
transporta pabalsts vai tā
neizmantotais atlikums par
2020. gadu tiks pārskaitīts

ģimenēm uz ģimenes
pārstāvja iesniegumā norādīto
kredītiestādes kontu. Saņemot
personu iesniegumus, Olaines
novada iedzīvotāja kartē
tiks dzēsta atlikusī summa
transporta izdevumiem par
2020. gadu.
Iesniegumus var iesniegt
Sociālajā dienestā,
iepriekš pierakstoties:
• Olainē pa tālr. 67146041;
• klientu apkalpošanas centrā
“Gaismas” pa tālr. 25708263;
• klientu apkalpošanas
centrā “Jaunolaine”
pa tālr. 67811295.
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Aktualitātes
“Pierīgas partnerība” izsludina
LEADER projektu iesniegšanas kārtu

V

ai vēlies īstenot savas idejas
Mārupes, Olaines un Babītes novada
teritorijās? Uzsākt uzņēmējdarbību, bet
nepieciešams atbalsts?
Biedrība “Pierīgas partnerība” no
2020. gada 25. decembra līdz 2021. gada
25. janvārim izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas
11. kārtu Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
19.2. pasākumā “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” apstiprinātās
sabiedrības virzītās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.
• 1.1. rīcība “Atbalsts tūrisma un aktīvās
atpūtas veicināšanai” – 54 028,71 eiro.
• 1.2. darbība “Atbalsts
lauksaimniecības produktu
pārstrādei, mājsaimniecībai un
amatniecībai, t. sk. pašam saražotajam
produkcijas iepakojumam, realizācijai
un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai” – 54 028,71 eiro.
• 1.3. rīcība “Atbalsts uzņēmumu
radīšanai un attīstībai” –
54 028,71 eiro.

• 2.1. rīcība “Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana” – 13 500,18 eiro.
• 3.2. rīcība “Vietējās teritorijas,
t. sk. dabas un kultūras objekti,
sakārtošanas pakalpojumu
pieejamība, kvalitāte un iespējami
piemērota” – 26 999,90 eiro.
Nav piemērotas mobilās tehnikas iegāde
(noteikumu Nr. 590 37.11. apakšpunkts),
būvniecības izmaksas.
Pašvaldības projektu var iesniegt, ja
tajā ir plānota sadarbība. Iepazīties
ar projekta veidlapas paraugu un
pavaddokumentiem, kā arī informāciju
par projektu vērtēšanu var tīmekļvietnē
www.pierigaspartneriba.lv.
LEADER projekta veidlapas aizpildīšanas
apmācības pieejamas “Pierīgas
partnerības” “Youtube” kanālā.
Aicinām neatlikt projekta iesnieguma
sagatavošanu uz pēdējo brīdi un
pieteikties attālinātajām konsultācijām,
rakstot uz e-pasta adresi
info@pierigaspartneriba.lv
vai zvanot pa tālruni 28644888.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pašvaldības mobilā lietotne

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

Šogad mums nav iespējams organizēt amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku
tirdziņu klātienē, tādēļ aicinām izvietot savas produkcijas piedāvājumus Olaines
novada mobilajā lietotnē. Kā pirmais uz aicinājumu ir atsaucies veselībai vērtīgo
priežu čiekuru gardumu ražotājs “Mr. Cone”. Informāciju par piedāvājuma ievietošanu
lietotnē var saņemt Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā, rakstot uz
e-pasta adresi onuac@olaine.lv.

Programmas “(ie)dvesma” grantu
Olaines novadā saņem šokolādes
ražotājs “A'Polli”

N

oslēdzoties jauno uzņēmēju atbalsta
programmai “(ie)dvesma”, ko īsteno
“SEB banka” kopā ar Jūrmalas pilsētu,
Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas
un Stopiņu novadu, izvēlētas deviņas
perspektīvākās biznesa idejas, kuru
autori to īstenošanai saņems finansiālu
atbalstu. Kopējais šogad piešķirto grantu
apjoms ir 70 000 eiro.
Šogad grantu programmā “(ie)dvesma”
tika saņemts rekordliels pieteikumu
skaits jaunu biznesa ideju attīstīšanai
Pierīgā – 77. Visvairāk uzņēmēju
ieceres un darbības jomas saistītas ar
tekstilizstrādājumu un pārtikas produktu
ražošanu, e-platformu un lietotņu
izstrādi, kā arī tūrisma pakalpojumu
un atpūtas vietu attīstīšanu. Vairākas
idejas saistītas arī ar medicīnas un
skaistumkopšanas pakalpojumiem,
bērnu un pieaugušo izglītību un sporta
aktivitātēm.
“SEB bankas” valdes loceklis Arnis
Škapars: “Četru gadu laikā grantu
programmas ietvaros kopā ar Pierīgas
pašvaldībām esam atbalstījuši jau teju
30 jaunos uzņēmējus, un tas ir labs
sadarbības piemērs, kā kopīgi izdarīt
vairāk nekā katram atsevišķi. Ir liels
prieks redzēt, ka ar katru nākamo gadu
iesniegto ideju skaits kļūst arvien lielāks.
Tas apliecina, ka mūsu sabiedrībā ir ļoti
daudz aktīvu, pozitīvu un neatlaidīgu
iedzīvotāju, kuri uzdrīkstas darīt to, kas
pašiem patīk, un mērķtiecīgi izmanto
pieejamos atbalsta mehānismus savu
ideju īstenošanā. Lai arī visā pasaulē
ekonomika Covid-19 pandēmijas dēļ
piedzīvo lielas svārstības, vienlaikus
tieši šobrīd ir radusies ļoti pateicīga
augsne jauniem attīstības virzieniem,

ilgtspējīgām idejām un straujākai
izaugsmei, nekā tas būtu normālos
apstākļos. Esmu pārliecināts, ka arī
šāgada grantu saņēmēji šajā situācijā
būs tikai ieguvēji un saņemtais atbalsts
palīdzēs vēl pārliecinošāk sasniegt savus
biznesa mērķus.”
Olaines novada pašvaldības grants
8820 eiro apmērā piešķirts uzņēmumam
SIA “A’Polli”, lai paplašinātu premium
klases šokolādes ražošanu un radītu
jaunus produktus.
Saņemto pieteikumu atlase notika
trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību
programmas kritērijiem, gan biznesa
plānu un idejas potenciālu. Iesniegtos
projektus vērtēja žūrijas komisija,
kuras sastāvā bija uzņēmējdarbības
profesionāļi un pašvaldību pārstāvji.
No visām iesniegtajām idejām līdz
noslēdzošajai kārtai – tiešsaistes
prezentācijām žūrijai – tika izvirzītas
24 pārliecinošākās.
Grantu programma “(ie)dvesma”
norisinājās jau ceturto reizi, un tās mērķis
ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību
Pierīgā. Finansējuma saņemšanai varēja
pieteikties gan privātpersonas, kas
plāno uzsākt savu biznesu, gan arī jau
esoši uzņēmumi, kas veic vai plāno
veikt saimniecisko darbību kādā no
sešām grantu programmā iesaistītajām
pašvaldībām un dibināti pirms ne vairāk
kā trim gadiem. Maksimālā naudas
summa, uz ko varēja pretendēt viens
granta saņēmējs, bija 10 000 eiro, un
kopējais pieejamo grantu apmērs šogad
bija 70 000 eiro. Plašāka informācija par
grantu programmu un tajā atbalstītajiem
projektiem www.seb.lv/iedvesma.
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Aktualitātes

Ziņas īsumā
• Noslēdzoties aktīvajai ceļu remontu
sezonai, pilnībā ir pabeigti gājēju
ietves izbūves darbi Zeiferta ielā
posmā no tirgus līdz pastam. Atjaunots
ietves segums, pārcelta un izbūvēta
jauna pieturvieta ar nojumi, kā arī
autovadītāju ērtībām izbūvēts un
sakārtots stāvlaukums iepretim tirgum.
• Ceļa remontdarbi turpinās Jāņupes
ciemā, kur tiek izbūvēts gājēju un
velosipēdistu ceļš gar vietējās nozīmes
ceļu V12. Darbi tiks pabeigti nākamajā
sezonā.

• Pabeigti būvdarbi uz Jelgavas šosejas
(A8) – kreisās brauktuves posmā no
Jaunolaines līdz tiltam pār Misu
(19,20.–29,95. km) pārbūvēta ceļa sega un
visi satiksmes ierobežojumi ir atcelti.
Būvdarbi ietvēra brauktuves seguma
reciklēšanu un iestrādāšanu jaunos
ceļa pamatos, pievienojot saistvielu un
papildu akmens šķembas. Šos pamatus
pārklāja ar trim asfalta kārtām. Pārbūvēja
arī tiltu pār Misu un atjaunoja sabiedriskā
transporta pieturvietas.
• 26. novembrī Olaines Kultūras centrā
norisinājās Donoru diena. Tās ietvaros
asinis ziedot bija ieradušies 50 donori,
no kuriem 45 donoru asinis bija derīgas
un varēja ziedot. Septiņi donori bija
ieradušies ziedot pirmo reizi!
Nākamā Donoru diena plānota pavasarī.

• 30. novembrī visā valstī tika
iedarbinātas trauksmes sirēnas uz trim
minūtēm.
Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes
sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai raidītais
skaņas signāls būtu dzirdams apmēram
1,5 kilometru rādiusā (atkarībā no sirēnas
izvietojuma augstuma, teritoriālās
apbūves īpatnībām, pilsētas ikdienas
trokšņiem, gaisa mitruma un vēja
stipruma).
Saskaņā ar Ministru kabineta
2017. gada 8. augusta noteikumu Nr. 440
“Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas
izveidošanas, darbības un finansēšanas

kārtība” VUGD veic trauksmes sirēnu
gatavības pārbaudi, lai pārbaudītu
trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli un
sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem
(radio un TV).
• Atgādinām iedzīvotājiem, ka turpinās
projekts “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Olaines
novada iedzīvotājiem no 2017. gada
līdz 2023. gadam”. Arī šajā ziemas
sezonā jums ir iespēja sportot bez
maksas, piedaloties tiešsaistes fitnesa
nodarbībās. Nodarbību sarakstu lasiet
12. lpp.
Informācija sagatavota sadarbībā ar
VAS “Latvijas Valsts ceļi”, “Valsts
asinsdonoru centru”, VUGD Prevencijas
un sabiedrības informēšanas nodaļu.

Aicinām izmantot mobilo lietotni
“Olaines novads” un sniegt
ierosinājumus par dažādiem
uzlabojumiem pilsētvidē.
Iespēju robežās pašvaldība
operatīvi reaģēs uz iesniegtajiem
ierosinājumiem.
Mobilā lietotne dod iespēju arī ērtā
veidā saņemt informāciju par novada
aktualitātēm, novadā notiekošajiem
pasākumiem, tūrisma objektiem
un maršrutiem, kā arī sabiedriskā
transporta kustības sarakstiem.

Izsaki viedokli!
O

laines Sporta centrs vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par jauna skeitparka
izveidi Olainē. Attēlos varat aplūkot četras skeitparka skices – koka, monolīta
un divas betona. Viedokli par to, no kāda materiāla veidotu vēlaties redzēt jauno
skeitparku, un citus ieteikumus sūtiet uz e-pasta adresi sportacentrs@olaine.lv.
Vizualizācijas – SIA ”Mind Work Ramps”.
Informācija sagatavota sadarbībā ar Olaines Sporta centru.
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Daudzdzīvokļu namu renovācija Olaines novadā

Investīcijas un finanses
9,02 miljoni eiro – kopējais investīciju apjoms renovācijā Olaines novadā.
0,93 miljoni eiro – pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu namu renovācijai
01.01.2016.–30.09.2020.
Kopējās investīcijas 9,02 miljoni eiro
(izmaksas ar PVN)

Pašvaldības līdzfinansējums
Kopējais līdzfinansējums 934 726,40 eiro

Eiropas Savienības
līdzekļi/līdzfinansējums
3,96 miljoni eiro

Tehniskās dokumentācijas
izstrāde 423 001,84 eiro

Energoauditu izstrāde
40 919,94 eiro

Pašvaldības
līdzfinansējums
0,93 miljoni eiro

Publicitāte un informatīvie
pasākumi 200,00 eiro

Kāpņu telpu remontdarbi
137 024,73 eiro

Dzīvokļu īpašnieku
finanšu līdzekļi
4,13 miljoni eiro

Banku aizdevumu līgumu
uzturēšana un procentu
maksājumi 113 400,75 eiro

Projektu vadība
220 179,14 eiro

Daudzdzīvokļu namu atjaunošana
Ar pašvaldības līdzfinansējumu īstenotie darbi līdz 01.11.2020.

19

19

88

59

11

daudzdzīvokļu nami

daudzdzīvokļu nami

daudzdzīvokļu nami

daudzdzīvokļu nami

daudzdzīvokļu nami

Pabeigti daudzdzīvokļu namu
atjaunošanas darbi

Nodrošināta realizējamo
projektu autoruzraudzība
+ būvuzraudzība

Izstrādāti energoauditi

Izstrādāta tehniskā
dokumentācija

Veikti kāpņu telpu
remontdarbi

t 0C

Olaines novadā līdz 2027. gadam plānots pabeigt renovāciju 77 namos
jeb 53% no visiem daudzdzīvokļu namiem novadā
AS “Olaines ūdens un
siltums” un SIA “Zeiferti” kopā
apsaimnieko 149 daudzdzīvokļu
mājas, no kurām līdz šim
piecas ir atzītas par renovācijas
nosacījumiem neatbilstošām,
savukārt energoefektivitātes
paaugstināšanas nosacījumiem
atbilst 144 daudzdzīvokļu nami.
2020. gada novembrī
renovācijas darbi notiek:
• Parka ielā 4, Olainē;
• Gaismas ielā 1, Stūnīšos;
• Jelgavas ielā 7, Olainē.

Līdz 2023. gadam plānots
renovēt ēkas:
• Rīgas ielā 8, Olainē;
• Kūdras ielā 10, Olainē;
• Drustu gatvē 8, Olainē;
• Jelgavas ielā 20, Olainē;
• Stacijas ielā 20, Olainē;
• Zeiferta ielā 24, Olainē;
• Parka ielā 2, Olainē;
• Zemgales ielā 15, Olainē;
• Stacijas ielā 34, Olainē;
• Jelgavas ielā 30, Olainē;
• Zemgales ielā 2, Olainē;
• Parka ielā 7, Olainē;
• Parka ielā 11, Olainē;

•
•
•
•
•
•
•

Parka ielā 16, Olainē;
Kūdras ielā 23, Olainē;
Stacijas ielā 14, Olainē;
Stacijas ielā 40, Olainē;
Pionieru ielā 85, Jaunolainē;
Pionieru ielā 88, Jaunolainē;
Meža ielā 3, Jaunolainē.

•
•
•
•
•
•
•

Kūdras ielā 19, Olainē;
Parka ielā 13, Olainē;
Zeiferta ielā 1, Olainē;
Stacijas ielā 12, Olainē;
Zemgales ielā 34, Olainē;
Parka ielā 1, Olainē;
Kūdras ielā 18, Olainē;

•
•
•
•
•
•
•

Meža ielā 8, Jaunolainē;
Meža ielā 18, Jaunolainē;
Gaismas ielā 5, Stūnīšos;
Baznīcas ielā 5, Jaunolainē;
Baznīcas ielā 6, Jaunolainē;
Meža ielā 5, Jaunolainē;
Meža ielā 6, Jaunolainē;

4 daudzdzīvokļu mājas – siltinātas un
renovētas līdz 15.03.2016.
19 daudzdzīvokļu mājas – renovētas
līdz 30.09.2020.

Olaines novads

23 daudzdzīvokļu mājas –
plānots renovēt līdz 2023. gadam
31 daudzdzīvokļu māju –
plānots renovēt līdz 2027. gadam

Līdz 2027. gadam plānots
renovēt ēkas:
• Skolas ielā 2, Olainē;
• Zemgales ielā 14, Olainē;
• Zemgales ielā 4, Olainē;
• Jelgavas ielā 24, Olainē;
• Zemgales ielā 10, Olainē;
• Jelgavas ielā 26, Olainē;

•
•
•
•
•
•
•
•

Jelgavas ielā 9, Olainē;
Kūdras ielā 21, Olainē;
Zemgales ielā 16, Olainē;
Zemgales ielā 30, Olainē;
Stacijas ielā 10, Olainē;
Meža ielā 12, Jaunolainē;
Zemgales ielā 28, Olainē;
Baznīcas ielā 3, Jaunolainē;

•
•
•

Baznīcas ielā 8, Jaunolainē;
Pionieru ielā 90, Jaunolainē;
Pionieru ielā 92, Jaunolainē.

No renovācijas atteikušies
īpašnieki daudzdzīvokļu
mājās:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeiferta ielā 5, Olainē;
Jelgavas ielā 28, Olainē;
Jelgavas ielā 18, Olainē;
Zemgales ielā 12, Olainē;
Zemgales ielā 21, Olainē;
Kūdras ielā 25, Olainē;
Parka ielā 10, Olainē;
Stacijas ielā 18, Olainē;
Zemgales ielā 20, Olainē;
Zemgales ielā 23, Olainē;
Zemgales ielā 27, Olainē;
Jelgavas ielā 16, Olainē;
Jelgavas ielā 14, Olainē;
Kūdras ielā 17, Olainē;
Kūdras ielā 4, Olainē;
Kūdras ielā 6, Olainē;
Parka ielā 14, Olainē;
Stacijas ielā 32, Olainē;
Zeiferta ielā 14, Olainē;
Zemgales ielā 35, Olainē;
Zemgales ielā 19, Olainē;
Zemgales ielā 41, Olainē;
Zemgales ielā 47, Olainē;
Zemgales ielā 6, Olainē;
Gaismas ielā 2, Stūnīšos;
Gaismas ielā 6, Stūnīšos;
Stacijas ielā 3, Pārolainē;
Meža ielā 9, Jaunolainē;
Pionieru ielā 89, Jaunolainē;
Pionieru ielā 91, Jaunolainē;
Pionieru ielā 84, Jaunolainē.
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Daudzdzīvokļu namu renovācija Olaines novadā

Realizētie daudzdzīvokļu namu
energoefektivitātes projekti
Lai uzlabotu Kūdras ielas 3
(pārvaldniece – AS
“Olaines ūdens un siltums”)
daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīti logi;
• nosiltināts cokols, pagrabs,
mājas bēniņi un fasāde;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• veikts kāpņu telpu
kosmētiskais remonts
(pašvaldības finansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 58%.
Lai uzlabotu Meža ielas 10
(pārvaldniece – SIA “Zeiferti”)
daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• nosiltinātas un iestiklotas
lodžijas;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, pagrabs, jumts;
• mājai uzklāts jauns jumta
segums;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma.
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 62%.

• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības līdzfinansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 60%.
Lai uzlabotu Zeiferta ielas 16
(AS “Olaines ūdens un
siltums”) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīti logi;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, pagraba griesti;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības līdzfinansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 49%.
Lai uzlabotu Zeiferta ielas 20
(AS “Olaines ūdens un
siltums”) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, pagraba griesti un
jumts;
• uzklāts jauns jumta segums;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības līdzfinansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 57%.

Lai uzlabotu Stacijas ielas 22
(AS “Olaines ūdens un
siltums”) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• renovēti balkoni;
• nomainīti logi, durvis;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, pagrabs, jumts;
• uzklāts jauns jumta segums;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības līdzfinansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 56%.

Lai uzlabotu Zeiferta ielas 9
(AS “Olaines ūdens un
siltums”) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• renovēti balkoni;
• nomainīti logi, durvis;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, pagrabs, bēniņi;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas.
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 63%.

Lai uzlabotu Stacijas ielas 24
(AS “Olaines ūdens un
siltums”) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• renovēti balkoni;
• nomainīti logi, durvis;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, pagrabs, jumts;
• uzklāts jauns jumta segums;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;

Lai uzlabotu Zemgales ielas 11
(AS “Olaines ūdens un
siltums”) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīti logi;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, bēniņi;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības līdzfinansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 62%.

Stacijas iela 22

Zeiferta iela 16

Zeiferta iela 9

Zemgales iela 11

Kūdras iela 3

Zemgales iela 13

Stacijas iela 24
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Daudzdzīvokļu namu renovācija Olaines novadā
Lai uzlabotu Zemgales ielas 13
(AS “Olaines ūdens un
siltums”) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīti logi;

• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, bēniņi;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas

(pašvaldības līdzfinansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 61%.
Lai uzlabotu Meža ielas 4
(SIA “Zeiferti”) daudzdzīvokļu

Meža iela 16

Meža iela 14

Meža iela 10

Meža iela 4

Meža iela 7

• nomainīta ūdensapgādes
sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• iestiklotas lodžijas;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, pagrabs un bēniņi;
• uzklāts jauns jumta segums;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības finansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 59%.
Lai uzlabotu Gaismas ielas 3
(SIA “Zeiferti”) daudzdzīvokļu
mājas energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• iestiklotas lodžijas;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, pagrabs un bēniņi;
• uzklāts jauns jumta segums;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības finansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 50%.
Lai uzlabotu Baznīcas ielas 4
(SIA “Zeiferti”) daudzdzīvokļu
mājas energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīta ūdensapgādes
sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, pagrabs un bēniņi;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas.
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 60%.

Baznīcas iela 4

Zemgales iela 43

mājas energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• iestiklotas lodžijas;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, pagrabs un jumts;
• uzklāts jauns jumta segums;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības līdzfinansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 63%.

Zemgales iela 25

Zemgales iela 51

Gaismas iela 3

Parka iela 12

Lai uzlabotu Meža ielas 16
(SIA “Zeiferti”) daudzdzīvokļu
mājas energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;

Lai uzlabotu Meža ielas 7
(SIA “Zeiferti”) daudzdzīvokļu
mājas energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, pagrabs;
• uzklāts jauns jumta segums;
• renovētas lodžijas;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas.
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 53%.
Lai uzlabotu Meža ielas 14
(SIA “Zeiferti”) daudzdzīvokļu
mājas energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• iestiklotas lodžijas;
• nosiltināts cokols, mājas

fasāde, pagrabs, bēniņi;
• uzklāts jauns jumta segums;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības finansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 57%.
Lai uzlabotu Zemgales ielas 51
(AS “Olaines ūdens un
siltums”) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, bēniņi, pagrabs;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• veikts daļējs jumta remonts;
• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības finansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 54%.
Lai uzlabotu Zemgales ielas 43
(AS “Olaines ūdens un
siltums”) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, bēniņi, pagrabs;
• veikts jumta remonts un
daļēja jumta siltināšana;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības finansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 61%.
Lai uzlabotu Zemgales ielas 25
(AS “Olaines ūdens un
siltums”) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• atjaunoti balkoni;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, bēniņi, pagrabs;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas.
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 63%.
Lai uzlabotu Parka ielas 12
(AS “Olaines ūdens un
siltums”) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitāti:
• nomainīta apkures sistēma;
• nomainīti logi, durvis;
• nosiltināts cokols, mājas
fasāde, bēniņi, pagraba
griesti;
• iztīrīta ventilācijas sistēma;
• ierīkota zibensaizsardzības
sistēma;
• izremontētas kāpņu telpas
(pašvaldības finansējums).
Plānotais siltumenerģijas
ietaupījums apkurei – 53%.
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Prognozējamais pašvaldības maksājums %
(par aizdevumu) 15 gados – 67 223,00 eiro.
Pašvaldības piešķirtā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide
(prognozējamā
summa pieciem gadiem) – 8770,15 eiro.
Dārzkopības
"Purvainīte"
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Piemēram, daudzdzīvokļu māja Zeiferta ielā 20:
kopējā projekta summa – 613 145,80 eiro;
ES finansējums 50% – 306 572,90 eiro;
iedzīvotāju daļa 50% (aizdevuma pamatsumma) – 306 572,90 eiro.
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prognozējamais pašvaldības maksājums % (par aizdevumu)
15 gados sasniegs 754 692,51 eiro.
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Dārzkopju biedrība

Eiropas Savienības
audzdzīvokļu māju
finansējuma saņemšanai un
īpašnieku ieguvumi,
bankas maksājumu procentu
īstenojot energoefektivitātes
segšanai.
paaugstināšanas pasākumus:
Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība
"Olaines dārzi"
• samazinās izmaksas līdz
pat 75%, kas saistītas ar
uzkrājumiem kārtējiem ēkas
remontdarbiem;
• samazinās siltumenerģijas
patēriņš un izmaksas
Dārzkopības
kooperatīvā sabiedrība
līdz pat 70%;
"Olaines dārzi"
• samazinās ēkas
ekspluatācijas izmaksas;
Bluķu
Ja mājai tiek veikta pilna
• samazinās rēķins par patērēto
purvs
Dārzkopības
kooperatīvā
sabiedrība
renovācija,
tad tās dzīvokļu
ūdeni un kanalizācijas
"Kūdra Plast"
īpašnieki piecus gadus
pakalpojumiem;
(sākot no pieņemšanas–
• iedzīvotāji paši var regulēt
nodošanas akta parakstīšanas
temperatūru dzīvoklī;
datuma) saņem 90% atlaidi
• uzlabojas mājas iekšējais
nekustamā īpašuma
klimats un komforts;
nodoklim (saistošie noteikumi
• pieaug nekustamā īpašuma
Nr. SN10/2016 “Par nekustamā
vērtība.
īpašuma nodokli un nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
Pašvaldība atbalsta
piešķiršanas kārtību Olaines
Lai veicinātu Olaines novada
Sa
sk
novadā”).
iedzīvotāju aktivitāti viņu
aņ
Kā
u
īpašumu (daudzdzīvokļu
rk
lu
LĪDUMU
dzīvojamo māju) sakārtošanā
ES īķu
KARJERS
Sv
ar energoefektivitātes projektu
īstenošanas palīdzību, Olaines
novada pašvaldība no savas
puses apņēmusies iedzīvotājus
atbalstīt un paredzējusi finanšu
līdzekļus daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju:
Iedzīvotājiem pieejams
• energoaudita veikšanai,
arī Eiropas Savienības
• tehniskā projekta izstrādei,
līdzfinansējums – līdz 50% no
• renovācijas projekta
kopējām renovācijas izmaksām.
pieteikuma sagatavošanai

Zeiferta iela 20

Rīg

Tīr
eļu

Je
lg
av
as

Rūpnīcu iela

Informāciju sagatavoja AS “Olaines ūdens un siltums”.
Vairāk informācijas www.ous.lv
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Aktualitātes

Kapu digitalizācija
Olaines novadā

O

laines novada pašvaldība šogad
realizējusi projekta “Kapu
digitalizācija Olaines novadā” pirmo
kārtu. Tā īstenošanas rezultātā izveidota
informācijas sistēma, kuru izmantos
kapu apsaimniekošanas pakalpojuma
kvalitātes paaugstināšanai, nodrošinot
iespēju vienkāršā un efektīvā veidā
ilgtspējīgi plānot kapsētu izmantošanu
un apsaimniekošanu.

Iedzīvotājiem, kā arī nākamajām
paaudzēm radīta brīvi pieejama,
sakārtota kapsētu dokumentācija un
apglabāto personu uzskaite. Izveidotajā
datubāzē iespējams attālināti veikt:
• apbedīto meklēšanu,
• apbedīto vai kapavietu informācijas
papildināšanu,
• atrast ziņas par brīvajām apbedījumu
vietām,
• saņemt kapsētu aktuālo informāciju
(kapusvētki, svecīšu vakari u. c.
notikumi).
Kapsētu plāni ir pieejami izdrukai, kas
uzlabos orientēšanās iespējas kapsētās.
Informācija izmantojama gan sadzīves
situācijās, gan kā nozīmīgs informācijas
avots dzimtas koku veidotājiem,
vēsturniekiem un novadpētniekiem.
Kapsētu digitalizāciju īstenoja

Brāļu kapu piemineklis (Baložos), Bērzpils
2. pasaules kara brāļu kapi, 2. pasaules
kara brāļu kapi (V8), 2. pasaules kara
brāļu kapi (autoceļa A8 mala), 1. pasaules
kara brāļu kapi (182. kvartāls,
9. nogabals, 609. apgabals),
1. pasaules kara brāļu kapi
(203. kvartāls, 6. nogabals,
609. apgabals), 2. pasaules kara
(vācu) brāļu kapi (V13),
2. pasaules kara brāļu kapi (V28).
Projekts īstenots Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atklāta projektu
iesniegumu konkursa Latvijas lauku
attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Pārcelta Olaines novada
teritorijas plānojuma
pilnveidotās redakcijas
publiskā apspriešana

S

askaņā ar Olaines novada domes
22.10.2020. lēmumu (sēdes protokols
Nr. 15, 1. p.) “Par Olaines novada
teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam
pilnveidotās redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai” publiskajai
apspriešanai (no 9. novembra līdz
6. decembrim) nodota Olaines novada
teritorijas plānojuma pilnveidotā (2.0.)
redakcija.
Taču saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
5.1. punktu ārkārtējās situācijas laikā
(izsludināta no 9. novembra līdz
6. decembrim) visā valsts teritorijā ir

Ņemot vērā, ka publiskā apspriešana
bija izsludināta jau iepriekš un teritorijas
plānojuma materiāli ir publiski pieejami,
interesenti jau tagad var ar tiem
iepazīties un izteikt priekšlikumus.
Ar Olaines novada teritorijas plānojuma
pilnveidotās redakcijas projektu
iespējams iepazīties:
• Olaines novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.olaine.lv;
• vietnē geolatvija.lv;
Rakstiskus priekšlikumus publiskās
apspriešanas laikā var iesniegt:
• nosūtot pa pastu Olaines novada
pašvaldībai (Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114);

Sabiedriskā labuma projekts ar
ELFLA atbalsta intensitāti 90% no
attiecināmajām izmaksām. Kopējās
projekta izmaksas, kas ir arī projekta
attiecināmās izmaksas, ir 16 927,90 eiro,
no kuriem publiskais finansējums ir
9885,90 eiro, pašvaldības
līdzfinansējums – 7042,00 eiro.

noderīgi

SIA “Cemety”, kas veica digitālos
uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti,
reģistrēšanu un apbedījumu
fotofiksāciju, izveidojot publisku
datubāzi tīmekļvietnē www.cemety.lv,
kas ietver informāciju par 16 Olaines
novada kapsētām: Sila kapi, Olaines
kapsēta, Bērzkalnu kapsēta (Pēterniekos),
Kalna–Baložu kapsēta, Uzvaras Līduma
kapi, Stīpnieku kapi, 1. pasaules kara
somu karavīru brāļu kapi (Galiņos),
Jaunolaines 2. pasaules kara brāļu kapi,

Darbi turpināsies arī nākamajā
gadā. Paredzēta informācijas stendu
uzstādīšana Olaines novada kapos –
Sila kapu kapsētā, Olaines kapsētā,
Bērzkalnu kapsētā (Pēterniekos) un
Kalna–Baložu kapsētā –, kuros būs
redzams apbedījumu vietu plāns.
Plašāka informācija par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē:
http://ec.europa.eu.

aizliegti publiski pasākumi klātienē.
Līdz ar to paziņojam, ka Olaines novada
teritorijas plānojuma pilnveidotās (2.0.)
redakcijas publiskā apspriešana tiks
organizēta pēc publisko pasākumu
aizlieguma atcelšanas.
Par publiskās apspriešanas laiku un
klātienes sanāksmes laiku lēmums
tiks pieņemts pēc ārkārtas situācijas
atcelšanas, informācija par jauniem
publiskās apspriešanas laikiem tiks
publicēta pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Olaines domes vēstis” un
tīmekļvietnē www.olaine.lv.

Kontaktinformācija:
• teritorijas plānojuma izstrādes
vadītājs – priekšsēdētāja padomnieks
Kristaps Kauliņš,
kristaps.kaulins@olaine.lv,
mob. tālr. 27093332;
• teritorijas plānojuma izstrādātājs –
SIA “Reģionālie projekti”, birojs@rp.lv,
tālr. 67320809, Tālis Skuja, talis@rp.lv,
Ivo Narbuts, ivo@rp.lv.

!
2m
Atceries!
Ievēro 2 m distanci

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

• elektroniski ar drošu elektronisko
parakstu vai ar portāla “Latvija.lv”
starpniecību, sūtot uz e-pasta adresi
pasts@olaine.lv.

8345

Vienotais bezmaksas
informatīvais diennakts
tālrunis Covid-19
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Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (oktobris, oktobra ārkārtas sēde)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
• Nodot Olaines novada teritorijas
plānojuma 2018.–2030. gadam
pilnveidoto redakciju publiskajai
apspriešanai. Noteikt publiskās
apspriešanas laiku četras nedēļas.

koplietošanas piebraucamais ceļš
līdz kooperatīva vārtiem ar kadastra
apzīmējumu 80800022235” par kopējo
summu 13 890,80 eiro ar pašvaldības
finansējumu 9640,73 eiro.

• Apstiprināt Olaines novada
pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais
dienests” darbības rezultātus no 2015.
līdz 2020. gadam. Atkārtoti apstiprināt
Andu Liepiņu dienesta direktora amatā
no 2020. gada 27. oktobra līdz 2025. gada
26. oktobrim (ieskaitot).

• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības “Stūnīši” projektu ““Stūnīšu”
koplietošanas zemes pievadceļu
labiekārtošana” par kopējo summu
19 166,40 eiro ar pašvaldības
finansējumu 14 997,55 eiro.

• Atļaut Madarai Vilcānei savienot
Olaines novada bāriņtiesas locekļa
amatu ar Valsts probācijas dienesta
probācijas speciālista amatu.
• Pieņemt zināšanai SIA “Paelika”
privātās pirmsskolas izglītības iestādes
“Saulīte” vadītājas ziņojumu par iestādes
gatavību 2020./2021. mācību gadam.
• Pieņemt zināšanai RTU Olaines
Tehnoloģiju koledžas direktores
ziņojumu par iestādes gatavību
2020./2021. mācību gadam.
• Apbalvot ar Olaines novada domes
Atzinības rakstu Olaines PII “Magonīte”
pirmsskolas izglītības skolotāju Liliju
Briņovu par ilggadēju, profesionālu,
apzinīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu
Olaines novada bērnu izglītošanā.
• Olaines novada jauniešu projektu
konkursa ietvaros piešķirt finansējumu
šādiem projektiem par kopējo summu
670,00 eiro:
- Veronikas Ščerbakovas (Olaines
2. vidusskola, vadītāja Daiga Raļļa)
projektam “Ja es būtu grāmata
(3. kārta)” – 600,00 eiro;
- Ances Beātes Laivenieces
(Olaines jauniešu centrs “Popkorns”,
vadītāja Renāte Buraka) projektam
“Zero Fest” – 70,00 eiro.
Projektu īstenotājiem iesniegt
pašvaldībā atskaites par realizētajiem
projektiem saskaņā ar konkursa
nolikumu.

• Pieņemt iesniegtos saistošos
noteikumus Nr. SN13/2020 “Par Olaines
novada domes saistošo noteikumu
Nr. SN1/2020 “Par Olaines novada
pašvaldības budžetu 2020. gadam”
grozījumiem”.
• Apstiprināt noteikumus
Nr. NOT4/2020 “Olaines novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas kārtība”.
• Apstiprināt noteikumus
Nr. NOT5/2020 “Kārtība, kādā izveido un
uztur personas datu apstrādes reģistru”.
• Piekrist atsavināt zemesgabalu
dārzkopības sabiedrībā (turpmāk – d/s)
“Zīles” Nr. 8, Vaivados, 0,0610 ha platībā
zemes nomniekam A. D.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemesgabalu d/s “Lībieši” Nr. 1094,
Jāņupē, 0,0648 ha platībā zemes
nomniekam R. Z.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemesgabalu d/s “Vīksnas” Nr. 1583,
Jāņupē, 0,0600 ha platībā zemes
nomniekam R. S.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemesgabalu d/s “Rīga” Nr. 129, Jāņupē,
0,0800 ha platībā zemes nomniekam T. S.

• Piešķirt papildu finanšu līdzekļus
AS “Olaines ūdens un siltums”
daudzdzīvokļu māju renovācijas procesu
organizēšanai 65 349,00 eiro un kāpņu
telpu remontam 3762,00 eiro apmērā.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances
nekustamo īpašumu:
- dzīvokli Jelgavas ielā 14-50, Olainē;
- zemesgabalu d/s “Vīksnas” Nr. 1566,
Jāņupē, 0,0593 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Tiltiņi” Nr. 156,
Stīpniekos, 0,0581 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Ežupe” Nr. 47,
Jāņupē, 0,0622 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Mežsētu Dārzs”
Nr. 25A, Jāņupē, 0,0632 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Lejas” Nr. 561,
Vīnogu ielā 25, Jāņupē,
0,0719 ha platībā;
- zemesgabalu “Pūpoli”, Olaines
pagastā, 2,4045 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 212,
Ezītī, 0,0587 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Ceriņi-M” Nr. 4552,
Jāņupē, 0,0607 ha platībā.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības “Rītausma” projektu
“DKS “Rītausma” ceļu labiekārtošana

• Atsavināt publiskā izsolē pašvaldībai
piederošo zemesgabalu un apstiprināt tā
izsoles noteikumus:

• Apstiprināt Olaines novada konkursa
“Jauniešu gada balva 2020” nolikumu.
• Noteikt 764. vēlēšanu iecirkņa
atrašanās vietu – Olaines Sporta centrs
Zemgales ielā 33a, Olainē.
• Piešķirt S ģimenei vienreizēju
materiālo palīdzību 500 eiro sakarā ar
dimanta kāzu jubileju.

- d/s “Atlantika” Nr. 163, Jāņupē,
0,0462 ha platībā (kadastra numurs
8080 020 0258);
- d/s “Ezītis” Nr. 438, Pēterniekos,
0,0527 ha platībā (kadastra numurs
8080 011 0366).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
d/s “Jāņupe-2” Nr. 26/202 ar kadastra
numuru 8080 023 0377. Piekrist, ka
Tadžikistānas pilsonis O. T. iegūst
īpašumā zemi ar kadastra apzīmējumu
8080 023 0377 001 0,0597 ha platībā, ar
zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu d/s
“Dzelmes” Nr. 4009 ar kadastra numuru
8080 021 0978. Piekrist, ka Krievijas
pilsonis D. B. iegūst īpašumā zemi ar
kadastra apzīmējumu 8080 021 0978
0,0607 ha platībā, ar zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
“Vecpastnieki” ar kadastra numuru
8080 008 0777.
• Izbeigt 2012. gada 23. janvārī
noslēgto lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 486 par zemesgabala
0,06 ha platībā d/s “Liepkalnes-1”
Nr. 108 iznomāšanu A. C. sakarā ar
nomnieka nāvi ar 2020. gada 12. oktobri.
• Iznomāt I. K. zemesgabalu “Siliņi-3”
Olaines pagastā ar kadastra apzīmējumu
8080 007 0014 0,2624 ha platībā,
½ domājamo daļu no īpašumā esošās
ēkas ar kadastra apzīmējumu 8080 007
0015 001 un valdījumā esošo palīgēku
ar kadastra apzīmējumu 8080 007 0015
006 (kūts), ar kadastra apzīmējumu
8080 007 0015 007 (šķūnis), ar kadastra
apzīmējumu 8080 007 0015 008 (šķūnis)
un ar kadastra apzīmējumu 8080 007
0015 0016 (šķūnis) uzturēšanai un
apsaimniekošanai uz laiku līdz
2030. gada 31. oktobrim ar nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības un piemērot nomas
maksai koeficientu 1,5 uz laiku, kamēr
ēku (būvju) lietotājs I. K. ēkas (būves)
ierakstīs zemesgrāmatā.
• Dzēst nokavējuma naudu 447,51 eiro
par ēku (kadastra apzīmējums 8009 004
2013 001) nekustamajā īpašumā
Kūdras ielā 2, Olainē (īpašniece –
SIA “Stimulācijas sistēma”), un piemērot
nodokļa atvieglojumu (par ēku) par
2020. gadu 90% apmērā (ievērojot ar
Olaines novada domes 2020. gada
25. marta sēdes lēmumu “Par
seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19
izplatību” noteikto apmēru).
•

Noteikt pārtikas automātu

izvietošanai Olaines novada teritorijā:
- zemes nomas maksu par 1 kv. m
mēnesī 5,33 eiro un PVN;
- nomas līgumu termiņu līdz vienam
gadam; nomas līguma atkārtota
pagarināšana ir pieļaujama, ja nomas
līguma darbības laikā nomniekam nav
bijuši nekāda rakstura nomas līguma
pārkāpumi;
- nosacījumu, ka nomniekam automāta
izvietošanas vietas jāsaskaņo ar
pašvaldības Attīstības nodaļu;
jānoslēdz līgums ar AS “Olaines
ūdens un siltums” par atkritumu
apsaimniekošanu; jāorganizē
un jānodrošina elektroenerģijas
pieslēgums automātam;
- nomniekam nomas līgumā iekļaujamo
līgumisko pienākumu:
labiekārtot nomas teritoriju ap pārtikas
automātu – izveidot segumu, izvietot
soliņu un mūsdienīgi vizuāli iederīgu
atkritumu urnu.
• Piešķirt ielu nosaukumus d/s
“Ielieči-2”, Rājumos, Olaines pagastā,
Olaines novadā, kā arī piešķirt adreses
nekustamajiem īpašumiem minētajā
d/s (piesaistot ielu nosaukumus
adresācijas objektiem).
• Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus 54 zemes vienībām Olaines
novadā (detalizēti skat. www.olaine.lv –
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi” (20. p.)).
• Atdalīt no nekustamā īpašuma
“Ezītis” d/s koplietošanas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8080 012 0465
zemes daļu aptuveni 0,0365 ha platībā,
izveidojot nekustamo īpašumu, kam
piešķirts nosaukums “Ezītis” Nr. 284A,
Ezītis, Olaines pag., Olaines nov., un
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – individuālo dzīvojamo māju
apbūve.
• Atļaut apvienot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 8080 016 0166,
8080 016 0332 un 8080 016 0689 viena
nekustamā īpašuma sastāvā ar kopējo,
aptuveno platību 0,1447 ha. Piešķirt
vienotu adresi apvienotajai zemes
vienībai un ar to funkcionāli saistītajām
ēkām Plakanciema Egles 86, Vaivadi,
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127,
mainot iepriekš noteiktās adreses
pierakstu. Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve. Dzēst adresi “Plakanciema
Egles 87”, Vaivadi, Olaines pag., Olaines
nov., LV-2127.
• Atļaut apvienot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 8080 015 0233
un 8080 015 0234 viena nekustamā
īpašuma sastāvā ar kopējo, aptuveno
platību 0,1057 ha. Piešķirt vienotu adresi
apvienotajai zemes vienībai un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām Bērziņi 142,
Rājumi, Olaines pag., Olaines nov.,
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LV-2113, mainot iepriekš noteiktās
adreses pierakstu. Noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Zemlejas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 008 0243. Noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus,
apgrūtinājumus, plānoto adresi.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma Rančo zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080
014 0163. Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus,
adresi, plānoto adresi un nosaukumu.
• Atcelt Olaines novada domes
2018. gada 27. decembra sēdes lēmumu
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā Jaunaudzes
(Jaunolainē)”. Uzsākt detālplānojuma

izstrādi nekustamajā īpašumā
Jaunaudzes zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8080 013 0084.
Deleģēt pašvaldības izpilddirektoru
slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma
īpašnieci – SIA “X Wood” – par
detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.
Apstiprināt par detālplānojuma
izstrādes vadītāju pašvaldības būvvaldes
speciālistu teritoriālplānojuma un zemes
ierīcības jautājumos.
• Atcelt dienesta dzīvokļa statusu
pašvaldības dzīvoklim Zemgales
ielā 2-81, Olainē.
• Izīrēt A. K. dzīvokli Zemgales ielā 2-X,
Olainē, 28,30 kv. m platībā uz 10 gadiem.
• Ierādīt vietu G. M. sociālajā istabā
Zemgales ielā 31-X, Olainē, uz sešiem
mēnešiem.
• Reģistrēt A. Z. Olaines novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās
kārtas reģistrā.

Saistošie noteikumi
2020. gada 28. oktobrī			
Saistošie noteikumi Nr. SN14/2020
Apstiprināti ar Olaines novada domes
2020. gada 28. oktobra sēdes lēmumu
(16. prot., 9.4. p.). Stājas spēkā no
2020. gada 30. novembra.
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 22. panta otro
daļu
Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Olaines
novadā
1. Saistošie noteikumi aizliedz Olaines
novada administratīvajā teritorijā audzēt
ģenētiski modificētos kultūraugus.
2. Aizliegums spēkā līdz 2025. gada
31. decembrim.
_______________________________
2020. gada 28. oktobrī
Saistošie noteikumi Nr. SN12_/2020
Apstiprināti ar Olaines novada domes
2020. gada 28. oktobra sēdes lēmumu
(16. prot., 9.2. p.). Stājas spēkā no
2020. gada 30. novembra.
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 5. un 6. punktu
Grozījumi Olaines novada domes
2010. gada 29. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 17 “Olaines novada
teritorijas un tajā esošo nekustamo
īpašumu uzturēšanas noteikumi”
Izdarīt Olaines novada domes 2010. gada
29. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 17 “Olaines novada teritorijas un tajā
esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas

noteikumi” (turpmāk – noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko
regulējumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 5. un 6. punktu”
2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Administratīvā pārkāpuma
procesu par noteikumu neievērošanu
līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai veic pašvaldības
policijas un būvvaldes amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata pašvaldības Administratīvā
komisija.”
3. Svītrot 9.1. apakšpunktu;
4. Svītrot 9.2. apakšpunktu;
5. Svītrot 9.3. apakšpunktu;
6. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Par saistošajos noteikumos
noteikto prasību neievērošanu
piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu fiziskām personām līdz 70
naudas soda vienībām, juridiskajām
personām līdz 280 naudas soda
vienībām.”
7. Svītrot 11. punktu;
8. Svītrot 12. punktu.

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

Olaines novada pašvaldība
izsludina pieteikšanos
izglītības speciālista amatam
uz noteiktu laiku
JAUNA

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Prasības kandidātiem:
VAKANCE
augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība (pedagoģijā/skolvadībā);
vismaz trīs gadu pedagoģiskā, metodiskā vai
izglītības vadības darba pieredze;
zināšanas par izglītības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem un spēja tos piemērot amata pienākumu izpildē;
zināšanas izglītības satura un izglītības nozares attīstības jautājumos;
valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma
prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes
profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
labas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
precizitāte un augsta atbildības sajūta;
teicamas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Galvenie pienākumi:
1. plānot un organizēt izglītības iestāžu savstarpējo metodisko sadarbību
(pieredzes apmaiņas, pedagogu konferences, seminārus, sadarbības
projektus, jomu koordinatoru sadarbību);
2. sekmēt bērnu un jauniešu interešu izglītības vajadzību nodrošināšanu
izglītības iestādēs un novadā (nodrošināt skolām informatīvo atbalstu,
izvērtēt interešu izglītības programmas un sagatavot priekšlikumus
finansiālajam atbalstam un jomas attīstībai);
3. nodrošināt novada līmeņa mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
skašu norisi un organizēt mācību priekšmetu olimpiāžu,
konkursu laureātu godināšanas pasākumus;
4. veikt izglītības kvalitātes rādītāju analīzi, veidot datubāzi, veikt datu
izvērtēšanu un sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes paaugstināšanai;
5. savas kompetences ietvaros sagatavot informāciju un lēmumprojektus
iesniegšanai pašvaldības pastāvīgajās komitejās, sagatavot
rīkojumu projektus;
6. organizēt Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu
vasaras nometņu projektu konkursu;
7. nodrošināt nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu
pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai;
8. sagatavot informāciju valsts iestādēm par izglītības jomu.
Mēs piedāvājam:
1. interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu uz noteiktu laiku;
2. labus darba apstākļus un stabilu atalgojumu
(no 1150 eiro pirms nodokļu nomaksas);
3. sociālās garantijas;
4. iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
5. veselības un dzīvības apdrošināšanu, apdrošināšanu
pret nelaimes gadījumiem (pēc pārbaudes laika).
CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz
2020. gada 15. decembrim (ieskaitot) lūdzam nosūtīt pa pastu vai iesniegt
personīgi Olaines novada pašvaldībā Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, vai
nosūtīt uz e-pasta adresi iveta.grundmane@olaine.lv ar norādi “Izglītības
speciālists”. Papildu informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi
iveta.grundmane@olaine.lv vai zvanot pa tālruni 20365295 (Iveta).
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei
atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju, kuras laikā būs
iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.
Olaines novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos
norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla
atlases norisi, personas datu apstrādes pārzine ir Olaines novada dome,
kontaktinformācija: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114. Par Olaines novada
domes veikto personas datu apstrādi varat uzzināt, sazinoties ar mūsu datu
aizsardzības speciālistu – e-pasta adrese info@fpda.lv.
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Pasākumi Olaines novadā decembrī
KAD

KAS

KUR
Aktuālo informāciju par kultūras un sporta pasākumiem lasiet
www.olaineskultura.lv un www.olainessports.lv
OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA AKTIVITĀTES
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā
Ekskursijas Pirmā pasaules kara vēstures
Jelgavas ielā 5 (ar iepriekšēju pieteikšanos,
izziņas maršrutā gida vadībā
zvanot pa tālr. 27463333)
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Ekskursijas pa Olaines Vēstures un mākslas
Jelgavas ielā 9 (ar iepriekšēju pieteikšanos,
muzeja ekspozīcijām gida vadībā
zvanot pa tālr. 27463333)
Tautas daiļamata meistares Māras Marutas Auzas
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
05.12.2020.–09.01.2021.
izstāde “Saules ceļš latvju dainās”
Jelgavas ielā 9
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!
Apmeklētājus aicinām būt sociāli atbildīgiem un ieturēt distanci no citiem apmeklētājiem,
kā arī ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19!

Māras Marutas Auzas ilustrācijas latviešu
tautasdziesmām izstādē “Saules ceļš latvju dainās”

O

laines Vēstures un mākslas
muzejs Jelgavas ielā 9
aicina apskatīt tautas daiļamata
meistares Māras Marutas
Auzas ilustrācijas latviešu
tautasdziesmām “Latvju dainas
rakstu zīmēs” izstādē “Saules
ceļš latvju dainās” no
5. decembra līdz 9. janvārim.
Olainiete Māra Maruta Auza
ir tautas daiļamata meistare,
keramiķe un folkloras pazinēja.
Profesionālās prasmes apguvusi
Tautas universitātes Keramikas
nodaļā, vēlāk strādājusi Olaines

ķīmiskajā rūpnīcā “Biolar”, kur
veidoja vāzes, krūzes, šķīvjus,
dažādus suvenīrus, medaļas
sporta spēlēm u. tml. Paralēli
vadīja arī bērnu keramikas
pulciņu “Velniņi” un pasniedza
latvju etnogrāfiju Olaines
1. vidusskolā.
Māksliniece stāsta: “Strādājot
skolā ar bērniem un arī savos
darbos ļoti plaši māla darbos
izmantojām latviskos rakstus,
kas ar šādu rotājumu darbu
padara skaistāku. Ļoti tuva ir
latviešu etnogrāfija un folklora,
arī to bieži iepazinām.

Lasot latvju dainas, paveras
krāšņa, ļoti tēlaina pasaule,
kurā saistībā ar dabas spēkiem
ikdienas dzīvē darbojas cilvēki.
Ļoti spēcīgi mūsu senči ir
apcerējuši dabas parādības
un dzīvību pasauli, kuru viņi
augstu godāja un bijās. Dievs,
Pērkons, Laima, Māra, Saule,
Mēness ir tie varenie spēki, kas
palīdzēja mūsu senčiem dzīvot
un strādāt.
Lasot Vairas Vīķes-Freibergas
grāmatas “Trejādās saules”, es
vēl tuvāk ieraudzīju šo krāšņo

pasauli, un manā iztēlē radās
vesels zīmējumu cikls par Sauli,
Saules meitām un Dieva dēliem,
par Mēness ceļu debesīs, kas
krustojas arī ar Saules ceļu.
Turpat šajā krāsainajā pasaulē ir
arī cilvēks, mūsu latviešu tautas
gudrais un izdomas bagātais
dainu sacerētājs. Savus darbus
es veltu jaunajai paaudzei, lai
viņi tuvāk ieraudzītu un izprastu
latvju dainu skaistumu – mūsu
tautas milzīgo gara bagātību.”

Sirsnīgi sveicam mūsu
novada novembra jubilārus!
Laimīgus mūs padara
mīlestība, kas nāk no sirds.
Un, ja tu ar to dāsni dalīsies,
tad visi apkārtējie tevi mīlēs.
/D. M. Ruiss/

2020. gada oktobrī laulību
noslēguši 3 pāri. Zelta kāzu
jubileju atzīmēja 1 pāris.
Labākās un skaistākās lietas
pasaulē nevar redzēt vai pat
aiztikt – tās ir jājūt no sirds.
/Helēna Kellere/

2020. gada oktobrī
piedzimuši 3 puisīši un
6 meitenītes.
Lai jūsu mājās daudz skaistu
un priecīgu brīžu!
No sirds sveicam!

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs

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

# DabāEjot ĒTIKAS KODEKSS
Dabā mēs vēlamies atpūsties. Daba mums palīdz risināt veselības problēmas. Mums jābūt atbildīgiem
un jāatceras par to, kādu ietekmi individuāli un visi kopā atstājam, dodoties dabā. Mēs šķērsojam
dažādas dzīvotnes, nereti tās ir trauslas un cilvēku klātbūtne var pasliktināt to stāvokli.
#DabāEjot ētikas kodekss aicina mūs būt pēc iespējas neredzamākiem un nedzirdamākiem, apmeklējot
mežus, purvus, pļavas, upes, ezerus un jūras piekrasti.

1

Uzvedīsimies iespējami klusu! Troksnis var izbiedēt ligzdojošos putnus un citus dzīvniekus.
Jo klusāki mēs būsim, jo vairāk pamanīsim.

2

Staigāsim pa jau iestaigātām takām! No jauna iemītās takas var ietekmēt vai pat iznīcināt dzīves
telpu dažādām sugām.

3
4
5

Atbildīgi izvēlēsimies vietu ugunskuram, jo nepiemērotas vietas izvēle var kaitēt un radīt postu dzīvām radībām!
Ugunskuru vislabāk kurināt tam īpaši ierīkotās vietās.
Izmantosim atkārtoti lietojamos ūdens un pārtikas traukus. Tā mēs izvairīsimies no atkritumu radīšanas dabā.
Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes! Savus atkritumus neslēpjam zem koka saknes, nededzinām, nenorokam. Centīsimies
nepiepildīt arī atkritumu tvertnes dabā. Atkritumi pievilina dzīvniekus, un tie ir bīstami dzīvniekiem. Turklāt mazo urnu
apsaimniekošana dabas objektos ir ļoti sarežģīta.

6

Lietosim iespējami maz kosmētikas, pirms dodamies veldzēties ūdenstilpēs. Nelietosim ķermeņa, drēbju un trauku
mazgāšanas līdzekļus tieša ūdens tuvumā, lai ķīmiskās vielas neapdraudētu ūdens dzīvotni.

7

Ja nav pieejama tualete, dabisko vajadzību nokārtošanai izraksim nelielu bedrīti, ko pēcāk jāaizrok. Nenokārtosim
dabiskās vajadzības tiešā ūdens tuvumā!

8
9

Būsim atbildīgi un ievērosim dabas parku noteikumus, kas attiecās uz mājdzīvniekiem dabā un mūsu uzvedību, sastopot
savvaļas dzīvniekus. Savvaļas zirgus, govis un taurus dabiskajās pļavās nevajag barot.
Saredzēsim dabas vērtības un saudzēsim dzīvotnes! Daba ir sarežģīta sistēma, kur katram elementam ir īpaša nozīme.
Piemēram, mirusī koksne takas malā ir mājas tūkstošiem sīkbūtņu, koks pāri upei – ēna ūdens iemītniekiem vai iespēja
kādam sauszemes dzīvniekam, bet iežu atsegumi, kurus mēdzam drupināt, ir tūkstošiem gadu veidojusies ainava un
neatjaunojama dzīvotne dažādām sugām.

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

Kaševiča Ļubova – 02.11.1930.
Gvazdžiauskaite Edita –
04.07.1984.
Burlacāne Anna – 07.04.1934.
Momotjuks Boriss – 08.06.1948.
Afanasjeva Gaļina – 09.02.1948.
Ļebedjko Gunta – 10.06.1956.
Pape Zinaida – 11.08.1944.
Fjodorovs Aivars – 12.09.1967.
Nagornijs Valerijs – 12.10.1947.
Tsepeniuk Nikolai – 13.08.1956.
Zakharov Aleksandr – 14.11.1953.
Dejeva Aleksandra – 15.03.1938.
Brambats Valdis – 15.07.1950.
Dmitrijeva Aleksandra –
17.10.1947.
Jankava Anna – 20.08.1939.
Daņiļeviča Lidija – 21.10.1924.
Ceriņš Andris – 22.02.1960.
Gustava Daina – 22.04.1933.
Laukmanis Aldonis – 22.11.1941.
Ivanovs Vladimirs – 23.02.1949.
Ļaļko Marija – 24.06.1927.
Bočkans Jānis – 26.06.1931.
Ivanov Vladimir – 26.07.1939.
Veismanis Alvijs – 27.03.1974.
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem.
Informācija sagatavota saskaņā
ar Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Rīgas 1. nodaļas 2020. gada
23. novembrī sniegtajiem datiem.

