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• Lai dažādotu brīvā laika pava-
dīšanas un atpūtas iespējas iedzī-
votājiem, notiek labiekārtošanas 
darbi Līdumu karjerā jeb "Klī-
vēs", kuru ietvaros ir izveidots 
rotaļu laukums bērniem, ierīkots 
basketbola grozs un drīzumā tiks 
uzstādīti divi pontoni. Pašval-
dība seko līdzi ūdens kvalitātei 
ūdenskrātuvēs novada teritori-
jā (katru gadu tiek ņemti ūdens 
paraugi analīzēm). Saskaņā ar 
Veselības inspekcijas atzinumu 
informējam, ka peldvietā "Klī-
ves" ūdenskrātuvē  "Līdu-
mu karjers" Uzvaras līdumā, 
peldvietā "Jāņupes karjers" 
Jāņupē, peldvietā  "Mežezers" 
ūdenskrātuvē Jaunolainē pel-
dēties ir atļauts.

• Ņemot vērā esošo Olaines 
novada sporta objektu noslogo-
jumu un iedzīvotāju  augsto ak-
tivitātes līmeni sporta jomā, paš-
valdība pārņēma bijušā lielvei-
kala "Lāčplēsis" ēku Zemgales 
ielā 33A, kurā nolēma izveidot 
sporta bāzi, paplašinot un piln-
veidojot sportošanas iespējas 
novada iedzīvotājiem. Pašlaik 
rekonstrukcijas darbi tuvojas 
noslēgumam, un ir paredzēts, ka 
septembrī Olaines sporta bāze 
būs atvērta apmeklētājiem.  
• Veicinot veselīgu dzīvesveidu 
iedzīvotāju vidū un rūpējoties 
par apkārtējo vidi, nolemts pa-
pildus uzstādīt velonovietnes pie 
sabiedriskajiem objektiem Olai-
nes novadā. Velonovietnes tiek 
uzstādītas Jaunolainē, Gaismās, 
Olaines pilsētā.
• Turpinās darbs pie Olaines 
novada "Sila kapu" kapličas iz-
būves. 
• Pašvaldība turpina realizēt 
Olaines novada ceļu seguma re-
konstrukcijas programmu 2011. 
- 2020. gadam un veic periodis-
kās ceļu uzturēšanas darbus. Sa-
skaņā ar 2014. gada 13.jūnijā no-
slēgto līgumu ar SIA "Agrosēta" 

norit darbs pie programmā pare-
dzēto ielu, ceļu un gājēju celiņu 
posmu segumu atjaunošanas.

 DARBU PĀRSKATS:
• Stacija – Olaine piebrauca-

mais ceļš (Pārolaine) – darbi 
pabeigti.

• CB 008 Kalte – Lubaušu ferma 
(no Meža ielas līdz CA034) – 
darbi pabeigti.

• CA007 Pastnieki – Birzuļu 
ceļš (līdz Osājiem) – notiek 
būvdarbi, prognozēts, ka darbi 
tiks pabeigti līdz 18.08.2014.

• I-25 Dalbes iela – notiek būv-
darbi, prognozēts, ka darbi 
tiks pabeigti līdz augusta bei-
gām.

• Gājēju celiņu atjaunoša-
na Zemgales ielā no veikala 
Maxima līdz Olaines Meža- 
parkam – notiek būvdar-
bi, darbi tiks pabeigti līdz 
18.08.2014.

• Gājēju celiņu atjaunošana Zei-
ferta ielā no Zeiferta 1 līdz 
Zeiferta 5 – notiek būvdarbi, 
prognozēts, ka darbi tiks pa-
beigti līdz augusta beigām.

• I-2 Zemgales iela posmā no 
Drustu gatves līdz Dalbes ielai 
– notiek būvdarbi, prognozēts, 
ka darbi tiks pabeigti līdz au-
gusta beigām.

• Meža iela posmā no Meža  
ielas 6 līdz Meža ielai 16 (gar 
stadionu) – tuvākajā laikā tiks 
uzsākti būvdarbi.

• Ceļš Olaine – Mednieki 2. kār-
ta (tehniskais projekts) – tiek 
organizēta darbu uzsākšana.

Būvdarbu laikā iespējami sa-
tiksmes ierobežojumi. Tāpēc 
lūdzam sekot līdzi operatīvajai 
informācijai Olaines novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.olaine.lv un faktiskajam 
satiksmes organizācijas līdzekļu 
izvietojumam remontposmos. 
Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām!

ĪSUMĀ PAR BŪVDARBIEM
UN LABIEKĀRTOŠANAS

DARBIEM OLAINES NOVADĀ

Olaines Sporta centrs atgādina, ka ar augusta mēnesi noslēdzas visi 
Ghetto Games Olaine posmi. Pēdējais Ghetto Olaine Basket posms 
notiks 20. augustā. Pēdējos posmos tiks noskaidrotas katra turnīra 
kopvērtējuma uzvarētāju komandas, kas iegūs ceļazīmi uz lielo 
Vislatvijas Ghetto Games noslēguma turnīru 30. augustā Krastmalā.
Turnīra rezultātus un foto var meklēt – www.olainessports.lv vai
www.tvolaine.lv mājas lapās.

GHETTO GAMES OLAINE TURNĪRI

Rotaļu laukums Līdumu karjerā (Klīvēs)
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1939.gada 23.augustā Padom-
ju Savienības un Vācijas ārlietu 
ministri – Vjačeslavs Molotovs 
un Joahims fon Ribentrops, pil-
dot savu vadoņu Staļina un Hit-
lera pavēli, parakstīja līgumu, 
kas ietekmēja Eiropas un visas 
pasaules likteni. Šis pakts un tā 
slepenie papildprotokoli noteica 
Padomju Savienības un Vācijas 
ietekmes sfēras un noveda pie 
Otrā pasaules kara uzsākšanas, 
kā arī pie triju Baltijas valstu: 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
okupācijas.
50 gadus vēlāk, 1989. gada  
23. augustā trīs Baltijas valstis 

pārsteidza 
visu pasau-
li, sadodoties 
rokās un kopī-
gi pieprasot Mo-
lotova-Ribentropa pakta 
slepeno papildprotokolu pub-
lisko atzīšanu un Baltijas valstu 
neatkarības atjaunošanu. Vairāk 
nekā miljons cilvēku sadevās ro-
kās, izveidojot 600 km garu ķēdi 
no Igaunijas galvaspilsētas Tal-
linas līdz Lietuvas galvaspilsētai 
Viļņai, pa ceļam šķērsojot Rīgu 
un radot vienotību trīs valstu 
centienos pēc brīvības. Baltijas 
ceļā roku rokā sadevās visdažā-

dākie cilvēki: vīrieši un sievie-
tes, veci un jauni, dažādu profe-
siju un tautību pārstāvji, cilvēki 
ar atšķirīgu politisko pārliecību.
Baltijas ceļš ieviesa nozīmīgas 
izmaiņas pasaules vēsturē. Ie-
spaidīgais protesta un solidari-
tātes paušanas akts noveda pie 
līguma slepeno papildprotokolu 
un tā parakstīšanas seku pa-

saules vēsturē atzīšanas. 
Tas palielināja Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas na-
cionālās pašnoteikšanās 
iespējas un veicināja 
demokrātisko kustību 
darbību Padomju Savie-

nības teritorijā. 
Atzīmējot Baltijas ceļa 

25.gadadienu, visā Latvijā 
šovasar un rudenī notiks dažā-
di kultūras, izklaides un sporta 
pasākumi. Olaines novada paš-
valdība piedāvā iedzīvotājiem 
apmeklēt Olaines Vēstures un 
mākslas muzeju, kur laika pos-
mā no 25.augusta līdz 11.sep-
tembrim būs iespējams apskatīt 
Baltijas ceļa 25.gadadienai vel-
tīto izstādi "Vienoti Baltijā".

Arturs Lagzdiņš

BALTIJAS CEĻŠ – CEĻŠ UZ BRĪVĪBU

 1.līmeņa PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA
 (studiju ilgums 2,5 gadi)
• BIOTEHNOLOĢIJA
• PĀRTIKAS PRODUKTU KVALITĀTES KONTROLE
• VIDES AIZSARDZĪBAS TEHNOLOĢIJAS
 Reflektantus uzņem ar vidējo izglītību (12 klases)
 vai profesionālo vidējo izglītību, stipendija 115 EUR.

 PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA
 (mācību ilgums 4 gadi)
• BIOTEHNOLOĢIJA
• INŽENIERMEHĀNIKA
• ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJAS
 Reflektantus uzņem ar pamatskolas izglītību
 (9 klases), stipendija 70 EUR.

  Ar vispārējo vidējo izglītību ESF finansētajā programmā:
• Analītiskās ķīmijas tehniķis
 (mācību ilgums 1,5 gads, stipendija 115 EUR)

www.omtk.lv

SAVĀS ATMIŅĀS PAR NOTIKUŠO DALĀS
ARĪ OLAINES NOVADA IEDZĪVOTĀJI, 
KURI PIEDALĪJĀS ŠAJĀ NOZĪMĪGAJĀ

PROTESTA AKCIJĀ:

"Par Baltijas ceļu uzzinājām jau labu laiku iepriekš, galveno-
kārt pateicoties masu medijiem. Par to, vai piedalīties, vai nē, 
ilgi nedomājām. Ģimenē mēs abi ar sievu bijām politiski repre-
sētie, tāpēc lēmums piedalīties šajā pasākumā priekš mums bija 
viennozīmīgs. 
Mūsu izvēlētais Baltijas ceļa posms bija pie Ķekavas apvedceļa. 
Kā izrādījās, šajā Baltijas ceļa posmā cilvēku bija ļoti daudz. 
Pat auto nebija īsti, kur novietot. Galu galā sanāca vēl savus 
500 metrus ar kājām noiet līdz izvēlētajai vietai. Tādu organiza-
toru, kas visu koordinētu, mūsu posmā īsti nebija. 
Cilvēki vienkārši nāca un sadevās rokās. Mūsu posmā cilvēki 
bija dažādi – bija gan veci, gan jauni cilvēki, starp tiem bija 
gan latviski, gan krieviski runājošie. Daudzi, tāpat, kā mēs, bija 
ieradušies ar visu ģimeni. 
Sajūtas, atrodoties tur, protams, bija ļoti pacilājošas. Visiem 
prātā bija domas par Latvijas neatkarību. Jāsaka, ka optimistis-
ki noskaņotu cilvēku bija daudz vairāk nekā pesimistiski noska-
ņotu – daudziem valsts neatkarība vairs nebija tikai vienkāršs 
sapnis. Īpašas sajūtas bija arī vakarā, kad televīzijā vērojām 
tās pēcpusdienas notikumus un ieraudzījām Baltijas ceļa patie-
sos apmērus. Apziņa, ka bijām daļa no tā, radīja mūsos patiesu 
lepnumu."  /  Jānis

"Par to, ka tiek rīkots Baltijas ceļš, runāja visapkārt. Gan man, 
gan man apkārt esošajiem cilvēkiem bija liels prieks un ganda-
rījums, ka šāda akcija tiek rīkota, un izvēle piedalīties tajā likās 
pati par sevi saprotama. Rūpnīcā, kurā toreiz strādāju, strādāja 
arī viens no Latvijas Tautas frontes organizācijas biedriem, kurš 
principā visu organizēja. Viņš visiem darbiniekiem noorganizē-
ja arī lielo autobusu, kas visus aizvestu uz Baltijas ceļa norises 
vietu. Tā nu skaistā saulainā pēcpusdienā kopā ar kolēģiem sa-
jūsmināti braucām uz mūsu izvēlēto Baltijas ceļa posmu – aiz 
Rīgas, ceļa posmā uz Ķekavu. Brīdī, kad ieradāmies un sadevā-
mies rokās, jutāmies ļoti pacilāti. Atceros, ka visu laiku lēnām 
virzījāmies uz priekšu, lai dotu vietu cilvēkiem, kuri ieradās ar-
vien vairāk un vairāk. Kopumā nostāvējām vairākas stundas un 
mājās devāmies tikai uz vakara pusi.
Visas akcijas laikā valdīja ļoti liela vienotības sajūta. Lai gan 
apkārt bija arī daudz nepazīstamu cilvēku, tajā brīdī sajutāmies 
tā, it kā mēs visi savā starpā sen būtu pazīstami."   /  Ārija

Olaines Vēstures un mākslas muzejs aicina Olaines novada 
iedzīvotājus dalīties savās izjūtās, sūtot fotogrāfijas un 
rakstot atmiņu stāstus par dalību "Baltijas ceļā"!

Materiālu iesniegšana līdz 22.augustam: Olaines Vēstures un 
mākslas muzejā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 
LV-2114 vai elektroniski: olainesmuzejs@gmail.com 

MOBILAIS MAMOGRĀFS OLAINĒ
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 
tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības centrs 4 
mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 2., 8., 
9. septembrī pie Olaines veselības centra, 
Veselības ielā 5. Uz mamogrāfa pārbaudi 
izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma 
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts 
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums 
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 

2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes 
vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums 
maksā EUR 2,85. Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša 
ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību 
ar Nacionālo veselības dienestu – par pilnu 
samaksu.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40
un 27 86 66 55. Sīkāka informācija:
www.mamografija.lv vai uz e-pastu: 
info@mamografija.lv

Foto: Gunārs Janaitis

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

OLAINES MEHĀNIKAS UN 
TEHNOLOĢIJAS KOLEDŽA

Zeiferta 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Tālr./fakss 67962141; e-pasts: olaineskoledza@omtk.edu.lv

Turpina UZŅEMT REFLEKTANTUS:
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OLAINES NOVADA KORIS "DZIESMA" IZCĪNA SUDRABU!
8. Pasaules koru olimpiāde šo-
vasar Rīgu padarīja par īstu 
kordziedāšanas Meku. Arī mēs 
– jauktais  koris "Dziesma", ne-
varējām palikt malā stāvot, bet 
gan aktīvi piedalījāmies visās tās 
norisēs – sākot no Lielkoncerta 
Mežaparka estrādē  un beidzot 
ar Noslēguma koncertu, kurš ar 
savu daudzveidību lika apjaust 
pasaules koru dziedāšanas tradī-
cijas un krāsainību. 
13. jūlijā notikušais Lielkoncerts 
jau pašos pamatos bija veidots 
savādāk, nekā mūsu, ik pa 5 ga-
diem notiekošie Dziesmu svētki. 
Lai gan tajā bija ietverta Latvi-
jas kora dziesmu un dziedāšanas 
tradīciju sadaļa, tomēr skatītāji 
varēja izbaudīt arī pasaules elpu, 
vērojot pasaules apvienotā kora 

priekšnesumus. Lielkoncerta da-
lībnieki tam bija  gatavojušies 
vairāk nekā pusgadu, dažādās 
pasaules vietās regulāri sanākot 
uz kopmēģinājumiem, lai kon-
certā atskaņotu mūziku no da-
žādiem kontinentiem, dažādās 
valodās, bet vienotā izpratnē par 
mūzikas īpašo spēju tuvināt tau-
tas un kultūras. Koncerta ideja 
sakņojās Austras koka radīšanā, 
kas simbolizē gan tautu vieno-
tību, gan saikni ar garīgumu un 
dabu.
Protams, ka mūsu korim pats  
svarīgākais notikums bija dalība 
pasaules koru olimpiādes atklā-
tajā konkursā. Konkursā bija jā-
izpilda 4 dažāda rakstura  dzies-
mas. Līdz pat jūlija vidum notika 
regulāri mēģinājumi, kā rezultātā 

jauktais koris "Dziesma" izcīnīja 
Sudraba godalgu. Lepojamies ar 
šo sasniegumu, jo tas dod mums 
apziņu, ka varam cīnīties plecu 
pie pleca ar pasaules un Latvi-
jas labākajiem koriem. Paldies 
visiem kora dziedātājiem – gan 
tiem, kuri korī dzied jau ilgus 
gadus, gan arī tiem, kuriem šis 
gads bija pirmais mūsu kolektī-
vā, par to, ka šo vasaras daļu vel-
tījāt dziesmai. Katrs no jums ir 
maza skrūvīte vienotā veselumā, 

un katram no jums ir liela nozī-
me, lai šis veselums strādātu ne-
vainojami. Pateicoties Jums mēs 
to piedzīvojām! 
Pasaules koru olimpiādes no-
tikumi nenoliedzami ir devuši 
milzīgu pieredzi ne tikai dziedā-
tājiem, bet arī mums – diriģen-
tiem. Tas ir kā pirmais nozīmī-
gākais solis ceļā uz tālākiem sa-
sniegumiem, piedaloties dažādos 
konkursos un festivālos. Kā paši 
dziedātāji teica – mūsu Sudrabs 

ir pakāpiens ceļā uz Zeltu nāka-
majā Pasaules koru olimpiādē, 
kas notiks 2016. gadā Sočos.
Lieki piebilst, ka tieši šajā gadā 
koris "Dziesma" svinēs savus 
pastāvēšanas 50 gadus, un tā 
būtu lieliska dāvana Olainei, pa-
teicībā par morālu un materiālu 
atbalstu kora attīstībā visu šo 
gadu garumā! 

Jauktā kora "Dziesma" 
kormeistare Sanita Šeflere

UZVARA XVII STARPTAUTISKAJĀ 
PŪTĒJU ORĶESTRU KONKURSĀ

Jūlija pirmajā pusē Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris LJPO 
piedalījās projektā un XVII Starptautiskajā pūtēju orķestru 
konkursā Šladmingā, Austrijā. Projektā un konkursā piedalījās 
arī olainiete Paulīna Piteņko, kurai finansiālu atbalstu sniedza 
Olaines novada pašvaldība. Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris 
LJPO konkursā ieguva 1. vietu.

Olaines novada pašvaldība sveic pūtēju orķestri 
un Paulīnu Piteņko!

Līdzsvaroti un ilgtspējīgi var at-
tīstīt novadu tad, ja ir noteiktas 
attīstības prioritātes un ir izstrā-
dāti to sasniegšanas risinājumi. 
Sekmīga darbība šodien nav 
iespējama bez redzējuma, ko 
vēlamies sasniegt rīt. Tāpēc paš-
valdībai ir nepieciešams attīstī-
bas plānošanas dokuments, kuru 
aicinām veidot kopā. Tagad, iz-
strādājot Olaines novada attīstī-
bas programmu, mums kopā ir 
dota iespēja veidot novadu tādu, 
lai ikviens ar prieku un lepnumu 
varētu saukt Olaines novadu par 
savām mājām vai vietu, kurā ir 
patīkami strādāt.
Olaines novada attīstības prog-
rammas izstrāde tika uzsākta 
2013.gada beigās. Līdz šim ap-
taujas ietvaros esam jūs, cienīja-
mie iedzīvotāji, aicinājuši izteikt 

viedokļus par novada attīstību. 
Ņemot vērā izteiktos viedokļus 
aptaujas laikā un sešu nozaru 
darba grupu darba rezultātus, ir 
izstrādāta Olaines novada attīstī-
bas programmas 2014.-2020.ga-
dam 1.redakcija. Tāpēc vispirms 
izsakām pateicību iedzīvotājiem 
par piedalīšanos aptaujā un ai-
cinām iesaistīties turpmākajā 
programmas izstrādē. 
No 11.augusta līdz 12.septem-
brim ikvienam ir iespēja iepazī-
ties ar Olaines novada attīstības 
programmas 1.redakciju un iz-
teikt viedokļus, ierosinājumus 
un risinājumus turpmākai nova-
da darbībai un izaugsmei. Attīs-
tības programma ietver pašrei-
zējās situācijas raksturojumu un 
stratēģisko daļu. Īpašu uzmanību 
aicinām pievērst stratēģiskās da-

ļas sadaļai "Rīcības plāns", kura 
ietver aktivitātes turpmākai no-
vada attīstībai. 
Iesaistīties programmas izstrā-
dē var piedaloties publiskās 
apspriešanas sanāksmēs un/vai 
sūtot rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus pa pastu vai 
elektroniski. 

Iepriekš pateicamies par jūsu 
ieguldīto laiku un darbu novada 
veidošanā. Jūsu viedoklis par 
novada attīstību mums ir svarīgs 
un izšķirošs!

Būsim vienoti ikdienā
un svētkos!

Ar cieņu,
Olaines novada domes
priekšsēdētājs Andris Bergs

OLAINES NOVADA ATTĪS-
TĪBAS PROGRAMMA ir 
vidēja termiņa plānošanas do-
kuments, kas noteiks Olaines 
novada attīstības prioritātes un 
rīcības virzienus turpmākajiem 
7 gadiem, tāpēc aicinām novada 
iedzīvotājus, uzņēmējus, nozaru 
pārstāvjus un citus interesentus 
iesaistīties attīstības program-
mas publiskajā apspriešanā, lai 
vienotos par turpmākās attīstī-
bas galvenajiem virzieniem un 
veicamajām aktivitātēm mūsu 
novadā.

Saskaņā ar Olaines novada do-
mes 2014.gada 22.jūlija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.8, 1.p.) "Par 
Olaines novada attīstības prog-
rammas 2014.-2020.gadam 1.re-
dakcijas publisko apspriešanu" 
tika nolemts attīstības program-
mu nodot publiskajai apsprieša-
nai un atzinuma saņemšanai no 
Rīgas plānošanas reģiona admi-
nistrācijas.
PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 
notiks no 2014.gada 11.augus-
ta līdz 12.septembrim.
Publiskās apspriešanas laikā ar 

Attīstības programmu varēs ie-
pazīties Olaines novada pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas 
un informācijas centrā Zemgales 
ielā 33, 1.stāvā, Olaines bibliotē-
kā, Zemgales ielā 24 un tīmekļa 
vietnē: www.olaine.lv/
sabiedriska-apspriesana. 
AICINĀM PIEDALĪTIES 
PUBLISKĀS APSPRIEŠA-
NAS SANĀKSMĒS: 
• 2014.gada 19.augustā plkst. 

18.00 Jaunolainē, Kultūras 
nama zālē, Meža ielā 2 

• 2014.gada 21.augustā 

plkst.18.00 Olainē, Kultūras 
centrā, Zeiferta ielā 11

 RAKSTISKUS PRIEKŠLI-
KUMUS UN IEROSINĀ-
JUMUS līdz 12. septembrim 
var nosūtīt:

• Olaines novada pašvaldības
 Apmeklētāju pieņemšanas un 

informācijas centrā Zemgales 
ielā 33, 1.stāvā, Olainē, 

 LV-2114;
• Olaines pagasta pārvaldē Meža 

ielā 2, Jaunolainē, LV-2127
• elektroniski uz e-pasta adresi: 

olainesdome@olaine.lv 

TURPINĀS OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDE

IESAISTIES! VEIDOSIM OLAINES NOVADU KOPĀ!



4

Nez no kurienes uzradies tas -
Klēpī ievēlies kamolīts mazs.
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties 
drīkst!
           
Olaines novada domē 2014.gada 
7. jūnijā notika Jaundzimušo 
svinīgās reģistrācijas pasākums, 
uz kuru bijām uzaicinājuši 30 
Olaines novada jaundzimušos 
bērniņus – 14 meitenītes un 16 
puisīšus, un viņu vecākus. No 
30 mazuļiem 14 ir pirmdzimtie 
bērniņi, 10 – otrās atvasītes, 4 – 
trešie bērniņi, 1 – piektais un 1 
devītais bērniņš ģimenē. Kopā 
ar māmiņām, tētiem, māsiņām 
un brālīšiem, radiem un drau-
giem bija ieradušies 27 mazulīši 
vecumā no 4 līdz 9 mēnešiem. 
Olaines novada domes priekšsē-
dētāja vietniece Inta Purviņa ap-
sveica bērniņu vecākus ar īpašo 
notikumu viņu dzīvē – mazuļa 
piedzimšanu, pasniedza apsud-
rabotu melhiora karotīti ar iegra-
vētu bērna vārdiņu un dzimšanas 
datiem, naudas balvu – 150 euro, 
grāmatu "Mūsu bērns", kā arī at-
laižu kuponus veikalā "Drogas". 
Jaundzimušos un viņu vecākus, 

radus un draugus pasākumā 
priecēja Olaines 2.vidusskolas 
skolotājas Jūlijas Streļajevas va-
dītais bērnu vokālais ansamblis 
"Serpentīns".
Pēc pasākuma svinīgās daļas bija 
kopīgā fotografēšanās un iespēja 
apmeklēt Olaines Vēstures un 
mākslas muzeju, kā arī iemalkot 
kafiju, tēju un brīvā gaisotnē ap-
runāties ar domes priekšsēdētāja 
vietnieci Intu Purviņu par sev in-
teresējošām tēmām. 
Mīļi sveicam: Timuru Logino-
vu,  Fjodoru Jefimovu, Artjomu 
Spriņģi, Adrianu Keitu Kalniņu, 
Arinu Krivko, Rafaelu Rīģeli, 
Miku Grasu, Markusu Mjartā-
nu, Sandru Suharsku, Jeļizavetu 

Jermakovu, Megiju Daci, Esteri 
Kučunu, Kirilu Vidusu, Matveju 
Zaļivko, Renāti Indriksoni, Emī-
lu Zilbereizenu, Alisi Žitņikovu, 
Keitu Vilmani, Martu Kalniņu, 
Lauru Arzamascevu, Germanu 
Ļutiju, Maksimu Klusu, Arse-
niju Vopeļņiku, Anastasiju Be-
rezansku, Dairu Lejnieci, Dā-
vidu Spingu, Vendiju Romani, 
Ralfu Šķērstenu, Oļegu Kņazu, 
Andreju Ivanovu un viņu vecā-
kus! Lai Jums nekad nepietrūktu 
labu, mīļu vārdu un laika savam 
bērniņam.

Olaines novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja                          
Ināra Brence

JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ

Ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu Medemciema 
iedzīvotāju biedrība ir realizējusi projektu "Bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukuma ierīkošana Me-
demciemā, Torņa ielā 1".
Projekta rezultātā ir ierīkots bērnu rotaļu laukums Medemciemā, Torņa ielā 1, kas aprīkots ar volej-
bola un strītbola laukumiem, kā arī kompleksiem rotaļu laukuma elementiem kāpšanai, šļūkšanai 
un skraidīšanai bērniem. Ierīkotas arī šūpoles un viena lapene, kas paredzēta gan bērniem, gan pie-
augušajiem, kur uzkavēties ēnā, kamēr bērni rotaļājas, vai arī, lai paslēptos no lietus.
Rotaļu un sporta laukuma atklāšana tika atzīmēta ar svētkiem, kuros piedalījās aptuveni 100 iedzī-
votāju – pieaugušie un bērni. Pasākuma laikā notika atrakcijas un dažādas sacensības. Patīkama 
laika pavadīšana bija nodrošināta visu vecumu cilvēkiem.
Izsakām pateicību projekta realizēšanā un rotaļu laukuma atklāšanas pasākuma organizēšanā Me-
demciema iedzīvotājiem Olaines novada domei, SIA "Sabiedrība "RONA" un SIA "MK Dizains".
Turpinājumā plānots papildināt rotaļu laukumu ar āra trenažieru elementiem. Rotaļu laukums ir 
brīvi pieejams bez maksas visiem iedzīvotājiem un novada viesiem. Laipni lūdzam!

Medemciema iedzīvotāju biedrība

JAUNS BĒRNU ROTAĻU
UN ATPŪTAS LAUKUMS MEDEMCIEMĀ
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Lattelecom sociālās atbildības 
iniciatīvas Pieslēdzies, Latvi-
ja! bezmaksas datorkursiem 
pieteikušies gandrīz 510 Pierī-
gas statistiskā reģiona seniori, 
ar lielāko aktivitāti Jūrmalas, 
Ogres, Tukuma un Olaines pil-
sētās un novados.
30% Pierīgā reģistrēto Pieslē-
dzies, Latvija! apmācību dalīb-
nieku ir pirmspensijas vecumā, 
apliecinot mūsdienu tehnoloģiju 
neatsveramo lomu konkurētspē-
jas celšanai darba tirgū. Vairāk 
nekā trešdaļa projekta dalībnie-
ku ir vecumā no 63 līdz 70 ga-
diem, bet viens no katriem trim 
senioriem apņēmies pārvarēt di-
gitālo plaisu jau cienījamos brie-
duma gados – virs 71 gada.
Vairāk nekā piektdaļa no reģis-
trētajiem Pieslēdzies, Latvija! 
dalībniekiem datorzināšanas vē-
las apgūt Jūrmalā, savukārt ve-
cākā Pierīgas reģiona dalībnie-
ce – 86 gadus vecā Vija Blum-
berga ir no Saulkrastu pagasta. 
V.Blumberga plāno apmācības 
sākt oktobrī, un par savu apņem-
šanos viņa saka: "Pieteikties ap-
mācībām mani pamudināja mei-
ta, uzdāvinot datoru. Bez zināša-
nām to pielietot būs grūti, tādēļ 
ir pienācis laiks mācīties. Ļoti 
vēlos atklāt iespējas, ko piedā-
vā internets, tādēļ ar nepacietību 
gaidīšu apmācību sākumu."
"Pat pēc sešiem iniciatīvas Pie-
slēdzies, Latvija! darbības ga-
diem, puse Pierīgas reģiona da-

lībnieku šogad uzsāks apmācī-
bas pirmajā mācību līmenī – bez 
priekšzināšanām un saskarsmes 
ar datoru. Tas apliecina, ka so-
ciālā iekļaušanās, profesionālās 
kvalifikācijas pilnveide un infor-
mācijas sabiedrības attīstība ir 

vitāli svarīgas jomas cilvēkiem 
pēc 50 gadu vecuma," skaidro 
Līga Bite, Lattelecom sociālās 
atbildības iniciatīvas Pieslē-
dzies, Latvija! vadītāja.
Bezmaksas datorapmācības 
notiks līdz pat oktobrim.
Apmācībām aicināts pieteikties 
ikviens interesents pēc 50 gadu 
vecuma, darba dienās no plkst. 
8:00 līdz 21:00 zvanot pa bez-
maksas tālruni 80000822 vai 
aizpildot anketu internetā 
www.piesledzieslatvija.lv. Zva-
not pa norādīto tālruni, joprojām 
aicināti pieteikties arī pasniedzē-
ji. Pieslēdzies, Latvija! apmācī-
bas latviešu un krievu valodas 
grupās notiks visā Latvijā pēc 
iespējas tuvāk senioru dzīves-

vietām. Lattelecom projekts Pie-
slēdzies, Latvija! tiek īstenots 
kopš 2008./2009.mācību gada. 
Līdz šim ar pašvaldību un skolu 
atbalstu apmācīti jau vairāk nekā 
20 tūkstoši senioru. Projekta ini-
ciētāji iecerējuši līdz valsts sim-

tajai gadadienai apmācīt vismaz 
30 tūkstošus cilvēku visā Lat-
vijā, lai palīdzētu tiem pārvarēt 
digitālo plaisu un pilnvērtīgi in-
tegrēties mūsdienu informācijas 
sabiedrībā.
Sociālā iniciatīva Pieslēdzies, 
Latvija! ir kļuvusi par nacionā-
la mēroga projektu, ko atbalsta 
Labklājības, Izglītības un zināt-
nes ministrijas, Nodarbinātības 
valsts aģentūra, Eiropas Komi-
sijas pārstāvniecība Latvijā, Lat-
vijas Informācijas un komunikā-
cijas tehnoloģijas asociācija un 
Latvijas Pašvaldību savienība.

Zanda Šadre, Lattelecom 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 
projektu vadītāja 

SPĒKAVĪRU SACENSĪBAS OLAINĒ
28. jūnijā Olaines 1. vidusskolas sporta stadionā skatītājiem 
bija unikāla iespēja vērot un just līdzi divpadsmit pasaules kla-
ses spēkavīriem, kuri centās uzstādīt jaunus un uzlabot vecos 
rekordus sešos spēka vingrinājumos.
Sacensībās startēja tādi ārzemju pasaules līmeņa spēkavīri kā 
Ervin Katona, Martin Wildauer un Lauri Nami. Skatītājiem bija 
iespēja redzēt arī mūsu pašu labākos Latvijas atlētus – Daini 
Zāģeri, Oskaru Martužānu un Didzi Zariņu.
Labākais no Latvijas atlētiem šajās sacensībās bija Dainis Zā-
ģeris, kurš ieņēma ceturto vietu, pavisam nedaudz atpaliekot 
no trešās vietas. Viņš arī lauza Latvijas rekordu "Powerstairs" 
spēka vingrinājumā, pārspējot līdzšinējo rekorda īpašnieku – 
Raimondu Bergmani.

27. un 28. jūnijā Ventspilī no-
risinājās Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā U-18 vecuma 
grupai. Sacensībās startēja 
vairāk kā 300 dalībnieki no 
labākajām Latvijas sporta 
skolām. Olaini pārstāvēja:  
Aldis Graudiņš, Una Auzāne, 
Inita Veļikodnaja un Matīss 
Kozlovskis. Treneri: Andis 
Zeile un Māris Auzāns.
Rezultāti:
 Aldis Graudiņš:
• 100 m; 11,77s 
 (7. vieta; 28 dalībnieki)
•  200 m; 24,87s 
 (14. vieta; 37 dalībnieki)
 Matīss Kozlovskis:
• Tāllēkšana 6,04 m 

 (6. vieta; 24 dalībnieki)                                                                                            
• 200 m; 24,45s 
 (11. vieta; 37 dalībnieki)
  Inita Veļikodnaja:
• 100 m; 13,69s 
 (13. vieta; 31 dalībnieks)
 Una Auzāne:
• Augstlēkšana 1,40 m 
 (8. vieta; 9 dalībnieki)
• Lode 8,71 m 
 (17. vieta; 19 dalībnieki)

Jāatzīmē, ka šajā Latvijas 
čempionātā personīgos re-
kordus laboja  Aldis Graudiņš 
100 m un 200 m sprintā, Ma-
tīss Kozlovskis 200 m sprintā 
un Inita Veļikodnaja 100 m 
sprintā.

SEPTEMBRA MĒNESĪ TIKS ORGANIZĒTI 
TRĪS DAŽĀDI TENISA ČEMPIONĀTI

Olaines tenisa klubs "Olaine" sadarbībā ar Olaines Sporta centru 
septembra mēnesī organizēs trīs dažādus tenisa čempionātus 
visiem tenisa spēles mīļotājiem:
• 13.-14. septembris: Bērnu un jauniešu tenisa čempionāts
• 20.-21. septembris: Olaines novada tenisa čempionāts 
 "Rudens Kauss 2014"
• 27.-28. septembris: Olaines novada sieviešu 
 tenisa čempionāts
Visi spēlēt gribētāji aicināti pieteikties turnīriem, 
sūtot pieteikumus uz e-pastu: a73olaine@gmail.com 
vai zvanot pa tālr. 29352398.
Ar čempionātu nolikumiem iespējams iepazīties 
Olaines novada pašvaldības mājas lapā: www.olaine.lv
un Olaines Sporta centra mājas lapā: www.olainessports.lv 
Sīkāka informācija neskaidrību gadījumā: 
Andrejs Šlikovs 29352398 vai a73olaine@gmail.com

PIERĪGAS REĢIONA SENIORI – 
AKTĪVĀKIE DATORPRASMJU APGUVĒ

Alaru un Irēnu Millus!
(Laulība noslēgta 1964.gada 4. augustā  Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā).

sveic ZELTA kāzās

Tie nerunā par mīlu balsī skaļā,
Tie līdzās stāv un tikai klusi šalc.
Ir bērzam egle vēl tā pati zaļā
Un eglei bērzs arvien vēl tīrs
un balts.
/H.Heislers/

Olaines novada domeOlaines novada dome

Olaines Kultūras centrs aicina 
darbā uz vakanto jauktā kora 
"Dziesma" diriģenta vietu.
Jauktais koris "Dziesma" savu 
darbību ir sācis jau 1966.
gadā, aktīvi piedalās gan sava 
novada svētkos, gan ņem 
dalību Vispārējos latviešu 
dziesmu un deju svētkos 
un citos ārzemju festivālos. 
Diriģents/e ir tas, kurš nosaka 
kā pukstēs kora sirds un tāpēc 
meklējam – pieredzējušu, 

harizmātisku un pārliecinošu 
diriģentu ar vīziju un mērķiem.
Uz Diriģenta vietu var 
pretendēt mūziķi, kas atbilst 
šādām prasībām:
• Augstākā izglītība mūzikā
 attiecīgajā specialitātē
• Pieredze kora darbā 
 ne mazāk kā 3 gadus
Mēs piedāvājam:
• Radošu un darbaspējīgu
 kolektīvu ar savām 
 tradīcijām

• Profesionālās izaugsmes
 iespējas
• Stabilu atalgojumu

Pieteikšanās kārtība 
un termiņi:
Lūdzam motivācijas vēstuli un 
CV sūtīt līdz 2014.gada 
20. augustam uz e-pastu: 
kultura@olaine.lv, 
ja rodas jautājumi zvaniet 
uz mob. tālr. 29488673 
darba dienās no 9:00 -18:00

AICINA DARBĀ DIRIĢENTU

OLAINES VIEGLATLĒTU
SASNIEGUMI U-18 ČEMPIONĀTĀ
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LABIEKĀRTOTS KARJERS
"MEŽEZERS" JAUNOLAINĒ

Biedrība "Pīlādzis" veiksmīgi realizējusi Eiropas Zivsaim-
niecības fonda (EZF) līdzfinansētu projektu "Karjera "Meže-
zers" labiekārtošana Jaunolaines ciemā" (Nr. 12-04-ZL11-
Z401201-000008).
Projekta ietvaros tika nošķembots un izlīdzināts piebraucamais 
ceļš, attīrīts karjers no niedrēm, veikti pļaušanas darbi, izvei-
dots tiltiņš pāri grāvim un izveidota pludmales zona ar gaišajām 
smiltīm. Papildus ir arī uzstādīti četri soliņi ar atkritumu urnām 
un divas ceļazīmes, kas palīdzēs ierobežot automašīnu kustību 
karjera teritorijā.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 15 331,51 EUR, no ku-
rām EZF līdzfinansējums sastādīja 90% – 13 798,36 EUR un 
pašvaldības finansējums 10% no kopējām attiecināmajām 
izmaksām – 1 5331,51 EUR.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
POLICIJA ATGĀDINA

Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem ir 
jānodrošina zemes īpašumu sakopšana, savlaicīgi nopļaujot zāli. 
Zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm. Nav pieļaujama īpašu-
mu teritorijā būvgružu un atkritumu uzkrāšana.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (neapstrādātas) pļauja-
mas ne retāk kā 2 reizes sezonā, ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam un 
20. oktobrim.
Visos gadījumos, kad tiek konstatēti sabiedriskās kārtības
traucējumi vai pārkāpumi, lūgums, nekavējoties informēt
par notikušo Olaines pašvaldības policiju pa tālruni 29198070 
vai 67967196.

2014.gada 21.janvārī starp AS 
"Olaines ūdens un siltums"  un 
V/A "Centrālā finanšu un  lī-
gumu aģentūra" tika noslēgts 
līgums par ERAF projekta 
"Ūdenssaimniecības attīstība 
Olaines novada Grēnes cie-
mā" (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/014)  realizāciju.  
ERAF  projekta  realizācijas 
mērķis: kvalitatīva dzeramā 
ūdens piegādes nodrošināšana, 
ūdens resursu aizsardzība  un 
ar komunālajiem notekūde-
ņiem vidē novadītā piesārņo-
juma apjoma samazināšana. 
Mērķa  sasniegšanai paredzēts 
paplašināt centralizēto  ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistēmu 
Grēnes ciema individuālo māju 
apbūves teritorijā. Projekta reali-
zācijas rezultātā ar centralizētās 
ūdensapgādes un  kanalizācijas  
pakalpojumiem tiks  nodrošināti 
185 iedzīvotāji  Grēnes ciemā, 
kas atbilst 63% no kopējā Grē-
nes ciema iedzīvotāju skaita. 
Grēnes ciema ūdensapgādei un 
savākto notekūdeņu attīrīšanai 
tiks izmantota Olaines pilsētas 
ūdenssaimniecības infrastruktū-
ra.
Projekta realizācijas laikā saska-
ņā ar izstrādāto tehnisko projek-
tu  tiks veikti sekojoši būvdarbi: 

• jaunu, pilnībā aprīkotu ūdens-
apgādes tīklu  izbūve Grēnes 
ciemā  L 3395 m;

• jaunu, pilnībā aprīkotu kana-
lizācijas tīklu izbūve Grēnes 
ciemā  L 2970 m;

• kanalizācijas spiedvada iz-
būve Grēnes ciemā  L 329 m; 

• divu pilnībā aprīkotu  kana-
lizācijas sūkņu staciju  izbū-
ve Grēnes ciemā  (Q1=7,5l/s 
X 2; Q2=3,5 l/s X2). 

Kopējās projekta realizācijas iz-
maksas saskaņā ar noslēgtajiem 
iepirkuma līgumiem ir EUR 628 
582,42, tai skaitā ES  ERAF līdz-
finansējums  EUR 425 000,00.
ERAF projekta "Ūdenssaimnie-
cības attīstība Olaines novada 
Grēnes ciemā" ietvaros veicamie 
būvdarbi uzsākti  2014.gada jū-
lija beigās. 

Projekta realizācijas beigu da-
tums – 2015.gada 20.aprīlis.
 
Ņemot vērā, ka projekta sekmī-
gai realizācijai ir nepieciešams 
Grēnes ciema iedzīvotāju at-
balsts, AS "Olaines ūdens un sil-
tums" aicina iedzīvotājus sadar-
boties ar būvdarbu  veicējiem, 
tai skaitā informēt būvdarbu vei-
cējus par vēlamo ūdensvada un 

kanalizācijas pieslēgumu izvie-
tojumu. Projekta ietvaros ūdens-
vada un kanalizācijas pieslēgumi 
tiks izbūvēti līdz ielu sarkano lī-
niju robežām.
Šis projekts ir Grēnes ciema 
ūdenssaimniecības attīstības 
projekta otrā kārta. Projekta pir-
mās kārtas realizācija tika pa-
beigta 2012.gadā. Pirmās kārtas 
ietvaros ūdensapgādes un ka-
nalizācijas tīklu  īpašniece AS 
"Olaines ūdens un siltums"  par 
saviem līdzekļiem veica  maģis-
trālā ūdensvada un sadzīves ka-
nalizācijas tīklu izbūvi no Olai-
nes pilsētas līdz Grēnes ciema 
blīvi apdzīvotajai daļai. 

Pirmās kārtas ietvaros tika veik-
tas sekojošas aktivitātes:
• jaunu, pilnībā aprīkotu, ūdens-

apgādes cauruļvadu  izbūve 
 L 1373 m;
• jaunu, pilnībā aprīkotu,  ka-

nalizācijas cauruļvadu izbūve  
L 1635 m;

• kanalizācijas spiedvada izbū-
ve L 975 m;

• vienas, pilnībā aprīkotas,  ka-
nalizācijas sūkņu stacijas pie-
gāde un uzstādīšana.

AS "Olaines ūdens un siltums"
valdes loceklis Viesturs Liepa

2014.gada 21.janvārī starp SIA 
"Zeiferti" un V/A "Centrālā fi-
nanšu un  līgumu aģentūra" tika 
noslēgts līgums par ERAF pro-
jekta "Ūdenssaimniecības attīstī-
ba Olaines novada  Stūnīšu cie-
mā, II kārta" (3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/106) realizāciju.
Projekta realizācijas mērķis: 
kvalitatīva dzeramā ūdens pie-
gādes nodrošināšana, ūdens 
resursu aizsardzība un ar ko-
munālajiem notekūdeņiem 
vidē novadītā piesārņojuma 
apjoma samazināšana.  
Lai nodrošinātu izvirzīto mēr-
ķu sasniegšanu,  paredzēts pa-
plašināt un  rekonstruēt Stūnīšu 
ciema ūdensapgādes  sistēmu, 
vienlaikus apvienot vienā trīs 
atsevišķas ūdens apgādes sistē-
mas. Divās no tām (Stūnīšu cie-
ma  Baložos  un  Stūnīšu ciema 
Bērzpilī)  ūdens kvalitāte paaug-
stinātā dzelzs satura dēļ neat-
bilst normatīvos aktos noteiktām 
prasībām. Kanalizācijas tīklu 
paplašināšanas rezultātā tiks no-
drošināta ūdens lietotāju Stūnīšu 
ciema Baložos un  Stūnīšu ciema 
Bērzpilī pieslēgšana centralizē-
tajai  kanalizācijas sistēmai. 
Projekta realizācijas laikā tiks 
veikta projekta izstrāde un seko-
joši būvdarbi: 
• maģistrālo  ūdensapgādes L 

2440 m un kanalizācijas tīklu  
L 1700 m  paplašināšana un 
rekonstrukcija;

• divu turpmāk neizmantoja-
mo artēzisko aku (80 m un  
130 m) tamponāža;

• trīs Kanalizācijas sūkņu sta-
ciju  (Q=3 m3/h; Q=7 m3/h; 
Q=16 m3/h)  un L 1055 m 
kopgarumā kanalizācijas 
spiedvadu izbūve;

• notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu  rekonstrukcija, palie-
linot iekārtu jaudu par 150 m³/
dnn. 

Kopējās plānotās projekta rea-
lizācijas izmaksas, bez PVN, 
ir  EUR 1 067 600, tai skaitā:  
ES  ERAF līdzfinansējums –  
EUR 425 000 un Olaines novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
EUR 642 600.

Pašlaik norit būvdarbu veikšanai 
nepieciešamo tehnisko projek-
tu izstrādes darbi. Plānots, ka 
tehniskā projekta izstrāde tiks 
pabeigta  2014.gada septembra 
mēnesī.  
Projekta realizācijas beigu da-
tums 2015.gada 20.jūlijs.

Projekts  ir Stūnīšu ciemā ūdens-
saimniecības attīstības projek-
ta  otrā noslēdzošā kārta. Pro-
jekta   pirmās kārtas realizācija 
tika pabeigta 2012.gada beigās. 
Projekta pirmā kārta tika īste-
nota Stūnīšu ciema Gaismās, lai 
nodrošinātu  atbilstošu dzeramā 
ūdens kvalitāti un notekūdeņu 

attīrīšanu, vienlaikus uzlabojot 
tīklu tehnisko  stāvokli, palie-
linot ekspluatācijas drošību un 
paplašinot abonementu skaitu. 
To īstenošanai tika veiktas seko-
jošas aktivitātes:
• jauna artēziskā urbuma izbūve 

(blakus esošajam) Q=14m3/h. 
Akas dziļums 10-135 m dziļa, 
ar debitu 3,9 l/s;

• dzeramā ūdens atdzelžošanas 
stacijas Q=14m3/h, otrā pacē-
luma Q=109m3/h, pazemes re-
zervuāru V=332m3 un stacijas 
darbībai nepieciešamo ūdens-
vadu (L 180 m) un kanalizāci-
jas tīklu (L 75 m) izbūve;

• jauna maģistrālā ūdensvada 
izbūve un esošo tīklu rekons-
trukcija, L=658m;

• esošā kanalizācijas sūk-
ņu stacijas rekonstrukcija 
(Q=25m3/h);

• esošā pašteces kanalizācijas 
vada rekonstrukcija un jaunu 
pašteces kanalizācijas vadu  
Ø200 mm, L=856 m izbūve; 

• jauna KSS1-1* (Q=4 m3/h) iz-
būve;

• jaunas notekūdeņu attīrīšanas 
ietaises (Q=150 m3/d) (I kār-
ta);

• kanalizācijas spiedvada no 
KSS1-1 līdz Gaismas rekons-
truētai KSS* Ø110 mm izbū-
ve.

SIA "Zeiferti"
valdes loceklis Viesturs Liepa

UZSĀKTA ERAF PROJEKTA 
"ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA OLAINES 

NOVADA GRĒNES CIEMĀ" REALIZĀCIJA

UZSĀKTA ERAF PROJEKTA "ŪDENSSAIMNIECĪBAS 
ATTĪSTĪBA OLAINES NOVADA STŪNĪŠU CIEMĀ,

II KĀRTA" REALIZĀCIJA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
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Olaines novada vēlēšanu komisija saskaņā ar likumu "Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju 
un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums" izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteik-
šanos 12.Saeimas vēlēšanām 2014.gada 4.oktobrī.

Tiesības izvirzīt un pieteikt sa-
vus pārstāvjus iecirkņa komi-
sijā ir:
• reģistrētām politiskām parti-
jām vai reģistrētu politisko par-
tiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētā-
jiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
• Olaines novada vēlēšanu ko-
misijas loceklim.
Katra politiskā partija vai poli-
tisko partiju apvienība, vēlētāju 
grupa vai attiecīgās vēlēšanu 
komisijas loceklis katrā iecirknī 
drīkst izvirzīt un pieteikt ne vai-
rāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli 
var pieteikt ikvienu vēlētāju:
• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā vi-
dējā izglītība;

• kurš vēlēšanās nav pieteikts 
par deputāta kandidātu vai nav 
pilnvarotā persona kandidātu sa-
raksta iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas, Olaines novada domes 
deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komi-
sijas loceklis vai citas iecirkņa 
komisijas loceklis.

Pieteikumā norāda ziņas par 
komisijas locekļa kandidātu, ie-
skaitot vārdu, uzvārdu, personas 
kodu, dzīvesvietas adresi, tālru-
ņa numuru, ziņas par piedalīša-
nos vēlēšanu gatavošanā un rī-
košanā agrāk.

Kopā ar pieteikumu kandidāts 
paraksta apliecinājumu, ka pie-
krīt savas personas datu apstrā-

dei, kas veicama pēc šīs instruk-
cijas prasībām, kā arī apņemas 
pildīt savus pienākumus, ievēro-
jot likumus, Centrālās vēlēšanu 
komisijas instrukcijas, lēmumus 
un rīkojumus, kā arī nodrošināt 
fizisko personu datu aizsardzību 
atbilstoši Fizisko personu datu 
aizsardzības likumam.

Iecirkņa komisijas locekļa kan-
didāta pieteikums iesniedzams 
līdz 2014.gada 18.augustam 
Olaines novada vēlēšanu komi-
sijai – Olaines novada pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas 
un informācijas centrā, Zemga-
les ielā 33, Olainē.
Pieteikuma veidlapa atrodama 
CVK mājas lapā: www.cvk.lv
Tālruņi uzziņām: 67146049, 
67146058

2014.gada 25. jūnijā 
 

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības 2013.gada publis-
ko pārskatu.

• Finansiāli atbalstīt Latvijas 
Jauniešu Pūtēju orķestra dalīb-
nieces dalību orķestra radoša-
jā vasaras nometnē un dalību 
XVII Starptautiskajā pūtēju 
orķestru konkursā Austrijā.

• Par pirmpirkuma tiesību neiz-
mantošanu 8 nekustamajiem 
īpašumiem.

• Par piekrišanu 12 zemes gaba-
lu iegūšanai īpašumā.

• Izņemt no Rezerves zemes 
fonda 3 zemes gabalus un nos-
lēgt Lauku apvidus zemes no-
mas līgumus.

• Par Lauku apvidus zemes no-
mas līguma izbeigšanu un 
Lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanu.

• Par Lauku apvidus zemes no-
mas līguma izbeigšanu zemes 
ieskaitīšanu Rezerves zemes 
fondā.

• Pārjaunot 2 Zemes nomas lī-
gumus.

• Uzņemt Olaines novada p/a 
"Olaines sociālais dienests" 
Olaines sociālās aprūpes cen-
trā 4 personas.

• Noteikt, ka Olaines novada 
pašvaldībai piekrīt un ir ierak-
stāmi zemesgrāmatā uz Olai-
nes novada pašvaldības vārda 
2 zemes gabali.

• Izslēgt no Olaines novada paš-
valdības bilances 2 atsavinātos 
nekustamos īpašumus.

• Grozīt līgumu par nekustamā 
īpašuma nomu.

• Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma detālplānojumu.

• Atcelt Olaines novada domes 
sēdes lēmumu, atļaut uzsākt 
nekustamā īpašuma detālplā-
nojuma izstrādi, apstiprināt 
detālplānojuma izstrādes va-
dītāju un noslēgt līgumu par 
detālplānojuma izstrādes fi-
nansēšanu.

• Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamajam īpašu-
mam.

• Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu 2 nekustama-
jiem īpašumiem.

• Par dzīvokļa īpašuma dāvinā-
jumu ar uzlikumu Olaines no-
vada pašvaldībai.

• Piekrist noslēgt dzīvojamo tel-
pu īres līgumu.

• Noteikt sociālā dzīvokļa sta-
tusu pašvaldībai piederošam 
vienistabas dzīvoklim un nos-
lēgt sociālā dzīvokļa dzīvoja-
mās telpas īres līgumu.

• Ierādīt vietu sociālajā istabā 3 
personām.

• Piešķirt vienreizēju materiālu 
pabalstu EUR 193 dabasgāzes 
pieslēguma darbu apmaksai 
sociālajā dzīvoklī.

• Par grozījumiem Olaines no-
vada domes saistošajos notei-
kumos.

• Par Olaines novada pašvaldī-
bas izsoles protokolu apstipri-
nāšanu.

• Apstiprināt darba kārtības 
jautājumus 2014.gada jūlija, 

augusta un septembra domes 
sēdēs.

2014.gada 22.jūlijā  
    

• Par Olaines novada attīstības 
programmas 2014.-2020. ga-
dam 1.redakcijas publisko ap-
spriešanu.

• Pieņemt zināšanai Olaines no-
vada pašvaldības 2014.gada 
1.pusgada budžeta izpildi.

• Par aizņēmuma ņemšanu 
valsts kasē ar mērķi nodrošināt 
4 projektu līdzfinansējumu.

• Apstiprināt Olaines Kultūras 
centra nolikumu.

• Apstiprināt Olaines novada 
pirmsskolas pedagogu meto-
diskā darba konkursa "Droša 
vide – droši bērni" nolikumu.

• Apsveikt Olaines 1. un 2. vi-
dusskolas pirmklasniekus Zi-
nību dienā ar pašvaldības su-
venīriem.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju 3 personām.

• Par pirmpirkuma tiesību neiz-
mantošanu 10 nekustamajiem 
īpašumiem.

• Par piekrišanu 15 zemes gaba-
lu iegūšanai īpašumā.

• Par 2 zemes gabalu atsavinā-
šanu, pirkuma maksas apstip-
rināšanu un līguma noslēgšanu 
ar zemes nomniekiem.

• Izņemt no Rezerves zemes 
fonda 2 zemes gabalus un nos-
lēgt Lauku apvidus zemes no-
mas līgumus.

• Par Lauku apvidus zemes no-
mas līguma izbeigšanu.

• Piekrist pārņemt Olaines no-
vada pašvaldības īpašumā ne-
kustamo īpašumu.

• Ierakstīt 3 dzīvokļu īpašu-
ma tiesības zemesgrāmatā uz 
Olaines novada pašvaldības 
vārda.

• Piekrist atsavināt Olaines no-
vada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu – dzīvokli.

• Par Olaines novada pašvaldī-
bas neizīrēto dzīvokļu piedā-
vāšanu Aizsardzības ministri-
jai.

• Noteikt pašvaldības dzīvokļa 
īpašumam dienesta dzīvokļa 
statusu un nodot dzīvokļa īpa-
šumu Olaines kultūras centra 
rīcībā.

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības noteikumus Nr.2 
"Dienesta dzīvokļu izīrēšanas 

kārtība un lietošanas noteiku-
mi".

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu 3 nekustamajiem 
īpašumiem.

• Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu 2 nekustamajiem 
īpašumiem, piešķirt adreses, 
noteikt nekustamo īpašumu 
lietošanas mērķus un zemes-
grāmatā ierakstāmos apgrūti-
nājumus.

• Atcelt Olaines novada domes 
2014.gada 21.maija sēdes lē-
mumu.

• Uzņemt Olaines novada p/a 
"Olaines sociālais dienests" 
Olaines sociālās aprūpes cen-
trā 2 personas.

• Akceptēt Olaines novada do-
mes priekšsēdētāja 2014.gada 
30.jūnija rīkojumu Nr.49.

Pieejams Olaines novada pašvaldības
2013.gada publiskais pārskats

2014.gada 25.jūnija Olaines novada domes sēdē tika 
apstiprināts Olaines novada pašvaldības 2013.gada publiskais 
pārskats.
Šis dokuments pieejams jebkuram interesentam:
• Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24, Olainē, Olaines nov.)
• Jaunolaines Bibliotēkā (Meža ielā 2, Jaunolainē, 
 Olaines pag., Olaines nov.)
• Gaismu Bibliotēkā (Gaismas ielā 1-1, Stūnīšos, 
 Olaines pag., Olaines nov.)
• Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un 
 informācijas centrā (Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines nov.)
• Olaines pagasta pārvaldē (Meža ielā 2, Jaunolainē, 
 Olaines pag., Olaines nov.)
• Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
• Pašvaldības interneta mājas lapā – www.olaine.lv, 
 sadaļā "dokumenti"– "publiskie pārskati".

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

Olaines novada Vēlēšanu komisija izsludina 12.Saeimas vēlēšanu 
iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos

Administratīvā
teritorija 
Olaine,
Olaines novads
Olaine, 
Olaines novads
Jaunolaine,
Olaines pagasts,
Olaines novads

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana izsludināta sekojošos vēlēšanu iecirkņos:

Iecirkņa adrese 

Olaines kultūras nams 
T. Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Jaunolaines kultūras nams 
Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts, 
Olaines novads, LV-2127

Iecirkņa
numurs 

763 

764 

792

Komisijas 
locekļu skaits 

7 

7 

7 

OLAINES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 
UZLABO ENERGOEFEKTIVITĀTI

Lai uzlabotu energoefektivitāti, Olaines 1. vidusskolā, kā arī 
pirmsskolas izglītības iestādēs "Magonīte" un "Zīle" tiek uzsākts 
darbs pie ēku energoefektivitātes paaugstināšanas ar mērķi sama-
zināt patērēto siltumenerģiju, tādējādi samazinot gan izmaksas 
par patērēto siltumenerģiju, gan arī siltumnīcefekta gāzu emisi-
jas. Paredzētie darbi uzlabos mikroklimatu iekštelpās, kā arī ēku 
tehnisko un vizuālo stāvokli. 
Olaines 1. vidusskolā paredzēta jumta siltināšana un lietus noteku 
nomaiņa, stikla pakešu nomaiņa logiem ar parasto stiklojumu, kā 
arī apkures sistēmas un ventilācijas sistēmas ieregulēšana.  Savu-
kārt pirmsskolas izglītības iestādē "Magonīte" tiks siltināta ēkas 
vecā korpusa fasāde un cokols, kā arī izbūvēta un ieregulēta ven-
tilācijas sistēma.  
Pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle" galvenajā ēkā Kūdras ielā 9 
tiks izbūvēta ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, bet 
filiāles ēkā Kūdras ielā 5 tiks siltināta fasāde, cokols un bēniņu 
pārsegums, kā arī izbūvēta ventilācijas sistēma.

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instru-
ments. Projektu līdzfinansē Olaines novada pašvaldība. 
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Burkēvičs Rolands, 51 gadu vecs, 11.07.2014.
Beļskis Vasilijs, 71 gadu vecs, 25.06.2014.

Filatova Marija, 68 gadus veca, 29.07.2014.
Ivanova Zoja, 66 gadus veca, 26.07.2014.

Jermaks Vladislavs, 84 gadus vecs, 20.07.2014.
Kapitova Antonija, 91 gadu veca, 09.08.2014.
Kirilova Marija, 82 gadus veca, 14.06.2014.

Kluss Jānis, 57 gadus vecs, 28.06.2014.
Kornišovs Sergejs, 49 gadus vecs, 16.07.2014.

Liniņa Biruta, 64 gadus veca, 26.07.2014.
Lopatina Gaianija, 88 gadus veca, 03.08.2014.

Lore Velta, 79 gadus veca, 24.07.2014.
Lovjaņņika Vera, 85 gadus veca, 06.08.2014.
Makarova Vera, 78 gadus veca, 12.06.2014.

Migla Vilmārs, 78 gadus vecs, 14.06.2014.
Pustovalova Valentina, 80 gadus veca, 30.07.2014.

Razjezdnaja Zoja, 78 gadus veca, 28.06.2014.
Rebezanovs Sergejs, 56 gadus vecs, 23.07.2014.

Sergejevs Andris, 59 gadus vecs, 16.07.2014.
Supruna Tamara, 78 gadus veca, 04.08.2014.

Svilāns Jānis, 71 gadu vecs, 18.06.2014.
Šatrovska Marija, 83 gadus veca, 28.06.2014.
Žuravska Juzefa, 84 gadus veca, 16.07.2014.
Abuladze Zenka, 70 gadus veca, 26.07.2014.
Andrejevs Juris, 67 gadus vecs, 01.08.2014.
Pētersons Juris, 73 gadus vecs, 09.07.2014.
Ivanovs Aleksis, 61 gadu vecs, 02.07.2014.

Jurčenko Anatolijs, 67 gadus vecs, 09.07.2014.

Olaines
novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
jūlijā 

70. gadskārtā
Braueri Lolitu
Čerņavsku Neļu
Dubovu Valentinu
Grizāni Zinaidu
Liepu Annu
Meišeli Tatjanu
Platonovu Pjotru
Pogu Laimu
Stoķi Kārli
Štrombergu Irinu

75. gadskārtā
Āleru Valdi
Čižovu Anatoliju
Ispavsku Valentīnu
Ivanov Vladimir
Kargapolov Valery
Kiseļovu Ņinu
Kovaļenko Irinu
Lismani Alevtinu 
Lūkinu Emeritu
Millu Alaru
Seili Ādamu
Siliņu Mariju
Skudru Rasmu
Tuču Fainu
Upmali Rasmu

80. gadskārtā
Bremzu Veltu
Dūželi Veltu
Jurševicu Viktoru
Kļimenkovu Tamāru
Korčaginu Pavlīnu
Matisonu Robertu
Uļjaņņikovu Ludmilu
Vasiļjevu Sofiju
Verzi Ainu
Vinogradovu Nikolaju

85.gadskārtā
Graudiņu Liliju
Kaļiņinu Nikolaju
Naturinu Mariju
Ževlakovu Valentīnu

90.gadskārtā
Muižnieku Jāni
Solovjovu Vladimiru

91.gadskārtā
Zubricku Annu

92.gadskārtā
Zandovski Jāni

94.gadskārtā

Kosīti Vilmu

95.gadskārtā
Punduri Antoņinu

96.gadskārtā
Ziediņu Rasmu

augustā
70.gadskārtā
Auniņu Āriju
Batragu Aivaru
Fedčenko Vladimiru
Gruduli Ainu
Jefremenko Gaļinu
Kalvāni Danusju
Krēsliņu Dzintru
Lapiņu Moniku
Lapiņu Daini
Mandriku Nikolaju
Papi Zinaidu
Razumu Uldi
Ribicku Ligitu
Rodi Rutu
Siltumu Mirdzu
Šici Rutu
Trūpu Janīnu
Voronko Viktoru
Zaļesku Karolinu
Zavadsku Lidiju

75.gadskārtā
Beļunu Ļubovu
Buļu Vladimiru
Fjodorovu Valentinu
Gertsoni Martu
Jankavu Annu
Janušu Gaļinu
Kosotin Anatoly
Liepiņu Jurenu
Nikolajevu Svetlanu
Odzeleviču Albertu
Ozoliņu Mirdzu
Petkevich Zuzannu
Semjonovu Tamaru
Strikausku Astrīdu
Šulcu Alfrēdu
Tolēnu Ieviņu
Vikšeru Pauli
Višķeri Ļaiļu

80.gadskārtā
Baranovu Ļubovu
Dubrovu Jevgeniju
Iļjinu Aleksandru
Indriksoni Veru
Lukšo Ritu
Maļuhinu Mariju
Maslennikov Leonid
Medvedevu Annu
Redni Viktoriju
Rogovu Zinaidu
Veideli Valdu
Znotiņu Jāni

85.gadskārtā
Ivanovu Ludmilu
Senčenkovu Zinaidu
Vaškeviču Jaņinu

90.gadskārtā
Kurilenko Vladimir
Švēdi Mildu

93.gadskārtā
Pauniņu Stefāniju

96.gadskātā
Burkevicu Ernu

99.gadskārtā
Prostiakovu Aleksandru

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk kopš 2004. gada. Tirāža 5000 eks. 
Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: natalja.tropkina@olaine.lv vai zvaniet pa tālr. 67146026, 67146022.

Ziņas par jubilāriem uz 11.08.2014.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 11.06.2014. līdz 11.08.2014. reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Ar skumjām paziņojam, ka 2014.gada 7.jūlijā Mūžības baltajos ceļos aizgāja
mūsu Olaines ilggadējais ārsts terapeits Inārs Grīnbergs

Vienkāršs, sirdsgudrs, taisnīgs, atsaucīgs, optimistisks, labestīgs un cilvēkus mīlošs. 
Viņam rūpēja cilvēku labklājība, pilsētas izaugsme un viņš nenogurstoši palīdzēja tiem, kam klājās grūti.
Pateicībā par Ināra Grīnberga 48 darba gadiem olainiešu veselības aprūpē un ar līdzjūtības apliecinājumu

viņa ģimenei un tuviniekiem – Olaines novada dome. 

Informāciju par izstādēm Olaines novada bibliotēkās varat iegūt www.olaineskultura.lv/lv/bibliotēkas

KAD  KAS  KUR

Pasākumi Olaines novadā augustā un septembrī

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Mežaparka estrādē
Ieeja bez maksas
Olainē

Olaines Mežaparka estrādē
Ieeja bez maksas
Olaines 2.vidusskolas stadionā
Olaines 2.vidusskolas stadionā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Mežaparka estrādē
Ieeja bezmaksas
Jāņupē, pie veikala "Vizbuļi Pluss"
Ieeja bez maksas
Olaines 2.vidusskolas stadionā

Jaunolaines stadions
Ieeja bez maksas
Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
mazajā zālē
Olaines 2.vidusskolas stadionā
Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
lielajā zālē
Olaines Mežaparka estrādē
Ieeja bez maksas

Olaines Mežaparka estrādē
Ieeja bez maksas
Olaines Mežaparkā
Ieeja bez maksas
Olaines Mežaparka estrādē
Ieeja bez maksas
Jaunolaines kultūras namā
Ieeja bez maksas
Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
mazajā zālē 

12.08. - 27.08.

16.08. 
plkst. 12:00 -14:00
16.08. plkst. 12:00

17.08. 
plkst. 12:00 -14:00
19.08. plkst. 18:00
20.08. plkst. 15:00 
un plkst.18:00
21.08.

23.08. 
plkst.15:00 - 23:00
23.08. plkst. 14:00

23.08. plkst. 10:00

24.08. 
plkst. 12:00 - 16:00
25.08. plkst. 16:00

26.08. plkst. 18:00
28.08. plkst. 16:00

28.08. plkst. 21:00

30.08. 
plkst. 14:00 - 02:00
13.09. plkst. 15:00

13.09. 
plkst. 18:00 - 23:00
13.09. plkst. 16:00

18.09. plkst. 16:00

Izstāde "Latvijas Sarkanais Krusts".
Apbalvojumi, planšetes, plakāti...
Bērnu brīvdiena
"Lec ar mani, smej ar mani"
Veloorientēšanās sacensības
"Pilsētas medības 2014"
Atklātās nodarbības līnijdejās kopā ar Olaines 
grupām "Jazzbox" un "Open Line"
Velo sacensības "Bērni uz riteņiem"
Ghetto Olaine Streetbasket + workout

Radošās darbnīcas projekta 
"Es dabai daba man" ietvaros
Priekšnesumi un dejas Latvijas līnijdeju 
dejotājiem. Vakarā balle ar grupu "Sestā Jūdze"
Pasākums "Jāņupes Varavīksne"

Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā 
"Divi pret divi" III kārta
"Mirdziņas tirdziņš" Mainīšanās ar skolai 
nepieciešamajām lietām
Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītās izstādes 
"Vienoti Baltijā" atklāšana
Velo sacensības "Bērni uz riteņiem"
Edmunda Glūdiņa fotogrāfiju un Aleksandras 
Amtmanes zīmējumu izstādes atklāšana
Brīvdabas kino – ceturtdiena: animācijas filma 
bērniem "Ogijs un tarakāni" un grupas 
"Instrumenti" koncertieraksts "True live"
Jauniešu diena: orientēšanās, fotoizstāde, 
Lielā Balva, īpašie viesi grupa "Gain fast"
Tēvu diena: sacensības tētiem, auto modelīšu 
gatavošana, radošās darbnīcas
"Rock out" alternatīvo grupu koncerts

Atklāto durvju diena Jaunolaines kultūras 
namā, amatiermākslas kolektīvu koncerts
Izstādes no muzeja krājuma 
"Jelgavas ceļa mantojums" atklāšana

Olaines
Domes Vēstis

i n f o r m a t ī v s  i z d e v u m s

Saņem

pa pastu!

Ja vēlaties saņemt "Olaines Domes Vēstis" 
savā pasta kastītē, tad piesakieties pakalpo-
juma saņemšanai. Pieteikuma forma pie-
ejama www.olaine.lv un klātienē uz vietas 
pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē un 

Meža ielā 2, Jaunolainē) un Gaismu biblio-
tēkā (Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka izdevuma numuri elektronis-
kā formā (sākot no 2006.gada) ir atrodami 
www.olaine.lv 


