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Klāt ir jaunais mācību gads. Šogad pirmsskolas izglītības iestādes  
(gan četras pašvaldības, gan privāto "Saulīti") apmeklē 923 nova-
da bērni, Olaines vidusskolās mācās 1525 skolēni, koledžā vidējās 
profesionālās un augstākās izglītības programmās mācības uzsākuši 
400 izglītojamie. Olaines Mūzikas un mākslas skolu apmeklē 265 
audzēkņi.
1.septembrī, Zinību dienā, esam lūguši skolēnus, skolotājus un direk-
torus dalīties izjūtās, viedokļos, informācijā.
Aicinām iepazīties ar viņu atbildēm.

JĀZEPS VOLĀNS, Olaines
1.vidusskolas direktors.
"Kas jauns/kādas pārmaiņas 
sagaida skolēnus, viņu vecā-
kus un pedagogus šajā mācību 
gadā jūsu skolā?"
Mūsu skolā būs šādas novitātes:
• Biznesa ideju – jauno uzņēmē-
ju klubs (SMU) 4.-12.klašu sko-
lēniem.

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem (ar valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinu-
mu) tiks īstenota ne tikai Jaunolainē, bet arī Olaines 1.vidusskolā 
5.-9.klasēs. Šiem skolēniem darbu organizēs pēc individuāli sastā-
dīta plāna, kas ietvers papildus konsultācijas mācību priekšmetu ap-
guvē, darbu pagarinātajā grupā, Montesori un biodeju nodarbības.
• Datordizaina pulciņš 10.-12.klašu skolēniem.
• Skolas iekšpagalmā velonovietne 50 velosipēdiem. 
• Izremontēti vecā korpusa 3.stāva kabineti.
• Videonovērošana vecajā korpusā.
• Interneta pieslēgums klasēs Olaines sākumskolā Jaunolainē.
• Parketa atjaunošana skolas zālē Olaines sākumskolā Jaunolainē.
• Valsts apmaksātas brīvpusdienas 1. - 3.klašu skolēniem.

LUDMILA OSIPOVA, Olai-
nes 2.vidusskolas direktore.
"Kas jauns/kādas pārmaiņas 
sagaida skolēnus, viņu vecā-
kus un pedagogus šajā mācī-
bu gadā jūsu skolā?" Olaines 
2. vidusskolā vasaras laikā tika 
īstenots skolas ēdnīcas apjomīgs 
rekonstrukcijas projekts. Ēdam-
zāle, kafejnīca un jaunas mēbe-

les iezaigojās jaunās krāsās, kas nešaubīgi uzlabos mūsu skolēnu ēst-
gribu. Tika izremontēti un aprīkoti ar jaunām mēbelēm matemātikas, 
krievu valodas un divi latviešu valodas kabineti.
Mēs esam pārliecināti, ka matemātikas, valodu un citu mācību 
priekšmetu mācīšanās kvalitāti ietekmēs trīs jaunās paaudzes inter-
aktīvās tāfeles un četru projektoru uzstādīšana mācību telpās.
Skolotāji un skolēni turpinās īstenot divus starptautiskus projektus. 
Septembrī un oktobrī notiks skolēnu apmaiņu vīzītes starp mūsu sko-
lēniem un Polijas Nowa Saržinas ģimnāzijas skolēniem.
Lai jaunais mācību gads ir aizraujošs, piepildīts ar jaunām zināša-
nām, lai skolēni un pedagogi būtu saliedēti un draudzīgi!

VALENTĪNA SIDOROVA, 
Olaines 2.vidusskolas mate-
mātikas skolotāja, 10.a klases 
audzinātāja.
"Ar kādām izjūtām uzsākat 
jauno mācību gadu?" Ar prie-
ku par tikšanos ar skolēniem un 
kolēģiem, ar cerību, ka manā au-
dzināmā klasē izdosies izveidot 
draudzīgu kolektīvu, un tad mēs 

tiksim galā ar visām problēmām, ja tādas būs.
"Kas ir tas, kas jūs mudina strādāt šajā skolā?" Galvenokārt tas, 
ka es pati esmu beigusi šo skolu, tā ir mana dzimtā skola.

JAUNO MĀCĪBU GADU 
UZSĀKOT

ARĪ ŠOGAD DALĪBNIEKIEM TIKS PIEDĀVĀTAS DIVAS DISTANCES:
  • TAUTAS KLASE – 7 km
  •  SPORTA KLASE – 13,5 km

Abas trases vedīs cauri Olaines mežam, Persikiem un Uzvaras līdumam.

• Velokrosa sacensības pieaugušajiem 20. septembrī, plkst. 12.00, 
 starts Olaines Mežaparkā; 
• Vakara Velo brauciens 19. septembrī (starts basketbola laukumā Gaismās, 
 pieturas punkti: skeitparkā Jaunolainē, Olaines 1. vidusskolā); 
• Bērnu Velo sacensības 19. septembrī, plkst. 18.00, Olaines 2. vidusskolas stadionā.
• Jebkurš var nokārtot velo tiesības 19. septembrī, plkst. 18.00. Vieta tiks precizēta.

 Piesakies jau tagad un seko līdzi informācijai mājas lapā www.olainessports.lv 
 sadaļā "Velokross 2014".

"OLAINE BEZ AUTO" IETVAROS TIEK PIEDĀVĀTAS ŠĀDAS AKTIVITĀTES

Olaines novada pašvaldība
Turpinājums 2. lpp.  

Sveicam 
jaunajā mācību gadā!

visu izglītības iestāžu audzēkņus, 
viņu vecākus un pedagogus

Novēlam radošumu, enerģiju un 
lai darbs nes gandarījumu!
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NADEŽDA MURINA, Olaines 
2.vidusskolas sākumskola sko-
lotāja.
"Ar kādām izjūtām uzsākat 
jauno mācību gadu?" 1.sep-
tembris man ir svētki. Šajā dienā 
esmu gan priecīga, gan apbēdi-
nāta. Skumstu pēc vasaras, jūras. 
Ir beigusies mazā bezrūpīgā dzī-
ve bez skolas zvaniem. Bet esmu 
priecīga satikt savus skolēnus, 
viņu vecākus un kolēģus. Mēs 
taču tik ilgi neesam redzējušies. 
Sagaidu šos svētkus ar sajūsmu 
un cenšos tos padarīt krāšņus, 
jautrus un dinamiskus. 
"Kas ir tas, kas jūs mudina 
strādāt šajā skolā?" Mīlestība 
pret bērniem. Man patīk strādāt 
ar bērniem, ceļot. Tāpat noteikti 
mudina strādāt arī iespēja radoši 
izpausties skolā un jauki kolēģi. 
No jaunā mācību gada sagaidu 
jaunu radošu ideju piepildījumu 
gan mācību, gan audzināšanas 
jomā.

IRĒNA BEITĀNE, Olaines 
2.vidusskolas latviešu valodas 
skolotāja.
"Ar kādām izjūtām uzsākat 
jauno mācību gadu?" Kā vien-
mēr ar lielu prieku un atbildības 
sajūtu. 
"Kas ir tas, kas jūs mudina 
strādāt šajā skolā?" Strādāju 
ilgi. Labs kolektīvs, atsaucīgi 
vecāki un mīļie bērni.

INGA PUŠMUCĀNE, Olaines 
sākumskolas skolotāja, 4.kla-
ses audzinātāja.
"Ar kādām izjūtām uzsākat 
jauno mācību gadu?" Klāt at-
kal 1.septembris! Ar krāsainiem 
ziediem rokās zinību pils durvis 
ver vaļā pirmklasnieki, kam viss 
vēl svešs un nezināms. Skolas 
solos atgriežas spurdzoši skolē-
ni, kas steidz satikt klasesbiedrus 
un dalās vasaras piedzīvojumos. 
Ar jaunu darba sparu un idejām 
bērnus sveic pedagogi.
Bērni, lai piepildās visi Jūsu sap-
ņi un ieceres! Mammas un tēti, 
izturību Jums!

"Kas ir tas, kas jūs mudina 
strādāt šajā skolā?" Šajā skolā 
mudina strādāt mūsu jaukie bēr-
ni. Es uz skolu nāku ar smaidu. 
Mūsu skolā ir jauki kolēģi, kas 
dalās pieredzē un dod padomus.

SILVIJA GAROZA, Olaines 
1.vidusskolas matemātikas 
skolotāja, 12.a klases audzinā-
tāja.
"Ar kādām izjūtām uzsākat 
jauno mācību gadu?" Jūtos 
labi. Man ir tāda gaidoša sajūta, 
jo katrs gads kaut ko jaunu atnes. 
Es gaidu to brīnumu.
"Kas ir tas, kas jūs mudina 
strādāt šajā skolā?" Acīm-
redzot piederība. Jo es nesāku 
pirmo gadu strādāt, šodien es 
uzsāku 36 mācību gadu. Tā ir 
piederība, un es jau jūtos vietējā. 
Es domāju, ka pēc 30 gadiem jau 
paliek par vietējo. 

LELDA BALODE, Olaines 
1.vidusskolas bioloģijas skolo-
tāja.
"Ar kādām izjūtām uzsākat 
jauno mācību gadu?" Gaidu 
jaunas pārmaiņas. Zinātkāri no 
bērniem. Un visu to labāko.
"Kas ir tas, kas jūs mudina 
strādāt šajā skolā?" Es kaut 
kur šodien dzirdēju, ka skolo-
tājam patīk būt aktierim. Man 
patīk būt aktierim, patīk būt uz 
skatuves, tas ir viens. Otrs – man 
patīk dot, man patīk, ja es redzu, 
ka no manis grib kaut ko ņemt. 
Tas ir tas, kas mudina palikt un 
domāt kaut ko jaunu visu laiku. 

OLGA VONOGA, Olaines 2. 
vidusskolas sākumskolas sko-
lotāja.
"Ar kādām izjūtām uzsākat 
jauno mācību gadu?" Es sāku 
jaunu mācību gadu tikai ar po-
zitīvām emocijām! Vai tad var 
savādāk? Jaunais mācību gads 
nozīmē sagaidīt kaut ko jaunu, 
vēl interesantāku, tas ir jaunas 
cerības un jauni sapņi. Kad es 
redzu bērnus ejam uz skolu, tā-
dus sapucētus un laimīgus, kuri 
tik priecīgi sveicina skolotājus, 
sirdi pārpilda iedvesma.

"Kas ir tas, kas jūs mudina 
strādāt šajā skolā?" Strādāju 
skolā, jo es mīlu bērnus, man 
patīk strādāt ar bērniem. Viņi ir 
tik dažādi un interesanti! Katru 
dienu skolā ir jauni notikumi, un 
diena paiet nemanāmi. Vēl man 
ir brīnišķīgi kolēģi, kuri vienmēr 
palīdzēs un atbalstīs. Un par citu 
profesiju es pat nesapņoju!

SANTA ARĀJA, Olaines 1.vi-
dusskolas 1.klases audzinātā-
ja, skolā strādā pirmo gadu.
"Ar kādām izjūtām uzsākat 
jauno mācību gadu?" Man ir 
tāds eiforijas stāvoklis. Oo, viss 
ir baigi forši. Es vēl laikam īsti 
nezinu, uz ko es esmu paraks-
tījusies, bet esmu iekšā ar lielu 
enerģiju un entuziasmu. (Santai 
šī ir pirmā darba pieredze skolā.) 
Katrā ziņā es esmu sajūsmā par 
to, ka esmu šeit. 
"Kas ir tas, kas jūs mudina 
strādāt šajā skolā?" Es dzīvo-
ju Olaines novadā. Redzot to, kā 
pašvaldība attiecas pret saviem 
iedzīvotājiem, man bija skaidrs, 
ka es gribu strādāt savā novadā. 
Un tā es atnācu uz pārrunām uz 
1.vidusskolu. Uzzinot, ka mani 
ņem darbā, man bija asarainais 
prieks par to, ka varu būt šeit. 
Es lepojos ar pašvaldību, ar savu 
novadu! Manuprāt, ļoti būtiski ir 
tas, ka šī skola pielāgojas skolē-
na vajadzībām, nevis skolēnam 
jāpielāgojas skolas vajadzībām.

EMĪLS, Olaines sākumskola, 
4.klase.
"Kas tev patīk tavā skolā?" 
Šeit nav tik daudz klases. Šeit ir 
mājīgāk.
"Kādas pārmaiņas tu vēlies 
skolas dzīvē?" Neko negribu 
mainīt.

SINDIJA, Olaines sākumsko-
la, 4.klase.
"Kas tev patīk tavā skolā?" 
Patīk laipni skolotāji. Šeit ir 
skaisti.
"Kādas pārmaiņas tu vēlies 
skolas dzīvē?" Neko negribu 
mainīt.

DEVIDS, Olaines 2.vidussko-
la, 2.a klase.
"Kas tev patīk tavā skolā?" 
Ļoti labi, laipni skolotāji. Viegli 
mācīties pie tādiem skolotājiem. 
Ja godīgi, tad man šeit patīk ab-
solūti viss.
"Kādas pārmaiņas tu vēlies 
skolas dzīvē?" Neko nevēlos 
mainīt. Viss tāpat ir ļoti labi.

ALEKSANDRS, Olaines 2.vi-
dusskola, 7.c klase.
"Kas tev patīk tavā skolā?" 
Man patīk skolotāju attieksme 
pret bērniem. Patīk, kā viņi pa-
sniedz mācību vielu. Mums ir 
skaista sporta zāle, labs peldba-
seins. Labsirdīgi, draudzīgi bēr-
ni, ar kuriem var gan kopā mācī-
ties, gan draudzēties. 
"Kādas pārmaiņas tu vēlies 
skolas dzīvē?" Faktiski neko 
mainīt nevēlos. Viss mani priecē. 
Gribu novēlēt skolai, lai noturas 
tādā pašā līmenī, lai turpina būt 
par ekoskolu. 

ALEKSANDRA, Olaines 2.vi-
dusskola, 8.b klase.
"Kas tev patīk tavā skolā?" 
Patīk skolotāji, bērni, kuri šeit 
mācās. Viņi ir labi, atsaucīgi, 
izpalīdzīgi. Patīk, ka skolā katru 
gadu notiek pozitīvas pārmaiņas,  
tiek veikti dažādi remonti.
"Kādas pārmaiņas tu vēlies 
skolas dzīvē?" Neko negribu 
mainīt.

ŅIKITA, Olaines 2.vidusskola, 
11.a klase.
"Kas tev patīk tavā skolā?" 
Man manā skolā patīk viss. 
Pirmkārt, mums ir labi skolotāji, 
kuri piemeklē atbilstošu pieeju 

katram skolēnam, cenšas, lai visi 
skolēni visu saprastu un apgūtu 
mācību vielu. Es šajā skolā jūtos 
gaidīts. Patīk arī tas, ka skolā 
regulāri notiek dažādi remont-
darbi, kuri uzlabo skolas vizuā-
lo izskatu, tehnisko stāvokli  un 
mācību vidi. Skolā ir patīkami 
ienākt, vienmēr ir tīrs.
"Kādas pārmaiņas tu vēlies 
skolas dzīvē?" Es pat nezinu. 
Iespējams, ka ir kaut kāds sī-
kums, kuru pat nepamani. Bet 
pa lielam skolā viss ir labi, mani 
viss apmierina. Es domāju, ka 
tādu skolu kā mūsējā  Latvijā 
nav daudz.

TEIKSMA, Olaines 1.vidus-
skola, 12. klase.
"Kas tev patīk tavā skolā?" 
Citās skolās saka, ka vajag pa-
ļauties uz skolotājiem. Es nezi-
nu, kā ir, bet šeit esmu pārlieci-
nājusies, ka šajā skolā patiešām 
var paļauties uz skolotājiem. 
Daži skolotāji tev kļūst kā drau-
gi, pie kuriem ikdienā var aiziet 
kaut ko pajautāt, un viņi tiešām 
tev palīdz nokārtot lietas. Es šeit 
tiešām jūtos labi.
"Kādas pārmaiņas tu vēlies 
skolas dzīvē?" Es gribu, lai sko-
lēni vairāk piedalītos skolas pa-
sākumos, lai atbalsta jauniešus, 
kuri darbojas. Jo dažreiz tiek or-
ganizēts foršs pasākums, bet cil-
vēki vienkārši nenāk. Patiesībā, 
to es gribētu mainīt, bet tur neko 
nevar darīt. Laikam jāgaida, ka-
mēr nomainīsies paaudze.

ARTŪRS, Olaines 1.vidussko-
la, 11.klase.
"Kas tev patīk tavā skolā?" Uz 
skolu nāku ar lielu prieku.  Te 
man ir draugi un skolotāji, kuri 
ir labi cilvēki un profesionāļi 
savā jomā. Manuprāt, ir svarīgi, 
kā skolotājs pasniedz mācību 
stundas. Mūsu skolotāji to dara 
ļoti labi. Nezinu, kur ir labāki. 
Skolā tiešām ir jauka atmosfēra. 
Es piedalos tautas deju pulciņā. 
Ļoti patīk peldēšana. Pats esmu 
nodarbojies ar peldēšanu vai-
rākus gadus. Un ir kolosāli, ka 
tagad arī sportā var iet peldēt. 
Un slidot – tā ir unikāla iespēja. 
Manuprāt, ne visās skolās tāda ir.
"Kādas pārmaiņas tu vēlies 
skolas dzīvē?" Manuprāt, viss 
ir forši. 

 Turpinājums no 1. lpp. 
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NOSLĒGUŠIES SKOLĒNU VASARAS 
DARBI OLAINES NOVADĀ

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS, 
UZSĀKOT JAUNO MĀCĪBU GADU

Šovasar jau otro gadu pēc kār-
tas no 30.jūnija līdz 22.augus-
tam Olaines novadā norisinājās 
pašvaldības organizētie skolēnu 
vasaras nodarbinātības pasāku-
mi, kuros kopumā piedalījās 51 
Olaines novada skolēns vecumā 
no 15 līdz 17 gadiem. Strādājo-
šie skolēni nāca no visām trim 
mūsu novada skolām – Olaines 
1.vidusskolas, Olaines 2.vidus-
skolas un Olaines Mehānikas 
un tehnoloģijas koledžas. Katrs 
skolēns strādāja 4 stundas dienā 
(nepilnu darba dienu) 2 nedēļu 
garumā un par to saņēma atlī-
dzību valstī noteiktās minimālās 
stundas tarifa likmes apmērā par 
faktiski nostrādātajām stundām. 
Liels prieks ir ne tikai par strā-
dājošajiem skolēniem, bet arī par 
pašvaldības iestādēm, kas spēja 
rast darba vietas sava novada 
jauniešiem, kopumā tās bija 8 
iestādes – Olaines Sporta centrs, 
Olaines Kultūras centrs, Olaines 
Vēstures un mākslas muzejs, 
P/A "Olaines sociālais dienests", 
SPII "Ābelīte", PII "Magonīte", 
PII "Zīle" un Pieaugušo izglītī-
bas centrs. Darba pienākumi bija 
dažādi, piemēram, zaļās teritori-
jas uzkopšana, asistēšana iestāžu 
darbiniekiem, pasākumu orga-
nizēšana, noliktavu kārtošana, 

grāmatu šķirošana, afišu līmēša-
na, izstāžu sagatavošana, radošo 
darbnīcu vadīšana, dekoru gata-
vošana un daudzi citi darbiņi.
Kā jau sportiskai pilsētai pienā-
kas, visvairāk jauniešu pieteicās 
tieši darbam Olaines Sporta cen-
trā, kur meitenes palīdzēja sporta 
pasākumu organizatorei veidot 
dažādus sportiskus pasākumus, 
bet puiši piedalījās abu pilsētas 
stadionu un slidotavas uzturēša-
nā un sakārtošanā. 
Gan skolēni, gan iestāžu darbi-
nieki atzinuši, ka šāda vasaras 
darbu programma ir ļoti lietde-
rīga abām iesaistītajām pusēm. 
Aptaujātajiem jauniešiem savs 
vasaras darbs ir paticis un ar 
problēmām vai negatīvām emo-
cijām nav saskārušies, tieši otrā-
di – jaunieši atzīst, ka darbs vi-
ņiem sagādājis ne tikai papildus 
kabatas naudu, bet arī iegūtas 
vērtīgas zināšanas un jauna pie-
redze, ko izmantot arī turpmāk. 
Arī iestāžu darbinieki stāsta, ka 
jaunieši darbus veikuši ļoti labi 
un apzinīgi un bijis liels prieks 
sastrādāties ar jaunajiem kolē-
ģiem.

Ieva Rokule,
Olaines novada pašvaldības 
jaunatnes lietu speciāliste 

Sakarā ar jaunā mācību gada sākumu un saskaņā ar Olaines novada 
domes 2011.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.10 "Par ma-
teriālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā" un 2012.gada 25.jū-
lija Olaines novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Par 
sociālās palīdzības piešķiršanas un saņemšanas kārtību Olaines no-
vadā" Olaines Sociālais dienests aicina: 
daudzbērnu ģimenes, aizbildņus, kā arī ģimenes ar bērniem, ku-
rām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss vai ģimenes ar bērniem, 
kur ienākumi pēc Sociālā dienesta izvērtēšanas uz vienu cilvēku 
mēnesī nepārsniedz 170 euro, iesniegt iesniegumus pabalsta bēr-
nu ēdināšanai izglītības iestādēs un pabalsta bērna izglītībai un 
audzināšanai saņemšanai.
Iesniegumus bez iepriekšēja pieraksta var iesniegt:
1. P/A "Olaines sociālais dienests", Zemgales ielā 33, Olainē
214.kabinetā, tālrunis 67146043. 
Pieņemšanas laiki: pirmdiena: 9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00, 
trešdiena: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00, 
ceturtdiena: 8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00.

2. P/A "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā 
Jaunolainē, Meža ielā 2, tālrunis 67811295.
Pieņemšanas laiki: pirmdiena: 10.00 - 12.00; 13.00 - 18.00.

3. P/A "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā 
Stūnīšos, Gaismas ielā 6, tālrunis 67931164.
Pieņemšanas laiki: pirmdiena: 9.00 - 12.00; 13.00 - 18.00,
ceturtdiena: 9.00 - 12.00; 13.00 - 18.00.

P/A "Olaines sociālais dienests" 

INFORMĀCIJA PAR SKOLĒNU AUTOBUSU 
maršrutiem un laikiem OLAINES NOVADĀ

2014. / 2015. mācību gadā 

 Nr.  Pietura Atiešanas Atiešanas Atiešanas Atiešanas 
   laiks no rīta laiks no rīta laiks atpakaļ laiks atpakaļ
 1. MEDEMCIEMS (galapunkts 7.10  16.05 
  pie bērnu rotaļu laukuma)   
 2. Pietura pie Pionieru ielas  7.20 - 7.25  16.00 
 3. Jaunolaine (pie sākumskolas) 7.30  15.55 
 4. Grēnes (pietura šosejā) 7.35  15.50 
 5. Olaine (Olaines 1.vidusskola, 7.40   15.45  
  Olaines 2.vidusskola)

 No 7.00 līdz
 22.00 ne retāk
 kā 3 reizes 
 stundā
 (maršruts
 Nr.5034)

 No 7.00 līdz
 22.00 ne retāk
 kā 3 reizes 
 stundā
 (maršruts
 Nr.5034)

 Nr.  Pietura Atiešanas Atiešanas 
   laiks no rīta laiks atpakaļ
 1. Olaine (Olaines 2.vidusskola) –  7.45 – 7.50 
  Olaines 1.vidusskola
 3. Jaunolaine (pie sākumskolas) 8.00 

 No 7.00 līdz 22.00 
 ne retāk kā 3 reizes stundā
 (maršruts Nr.5034)

1. Maršruts  MEDEMCIEMS – DZ. ST. "BALOŽI" – JAUNOLAINE –  
OLAINES 1.VIDUSSKOLA – OLAINES 2.VIDUSSKOLA

   1.1.Maršruts  OLAINES 2.VIDUSSKOLA – OLAINES 1.VIDUSSKOLA – 
JAUNOLAINE (SĀKUMSKOLA)

2. Maršruts UZVARAS LĪDUMS – PĒTERNIEKI – EZĪTIS
(PIE PĒTERNIEKIEM) – OLAINES 1.VIDUSSKOLA – OLAINES 2.VIDUSSKOLA

3. Maršruts JĀŅUPE – VĪKSNAS (PURIŅI) – OSTNIEKS – DĀVI – IELEJAS – 
BLIJAS – JAUNOLAINE – OLAINE

4. Maršruts VIRŠI – D/S "AURORA" – BIRZNIEKI – JAUNOLAINE – D/S "EZĪTIS" 
(PIE PASTNIEKIEM) – OLAINES 1.VIDUSSKOLA – OLAINES 2.VIDUSSKOLA

5. Maršruts VECTĪREĻI – GRĒNES  – OLAINES 1. VIDUSSKOLA – 
OLAINES 2.VIDUSSKOLA

PĀRĒJIE SKOLĒNI AR BRĪVBIĻETI VAR BRAUKT AR JEBKURU  
AS "RĪGAS TAKSOMETRU PARKS" MARŠRUTA AUTOBUSU NR.5034 

SĀKOT NO 7.00 LĪDZ 22.00

 Nr. Pietura Atiešanas Atiešanas Atiešanas 
   laiks no rīta laiks atpakaļ laiks atpakaļ 
 1. Uzvaras līdums (galapunkts) 7.20 - 16.25
 2. Māja "Ramas" 7.30 - 16.20
 3. D/s Ezītis (pie Pēterniekiem) 7.35 13.55 16.15
 4.  Pēternieki 7.40 13.50 16.10
 5. Olaine (Olaines 1.vidusskola,  7.50 13.40 16.00  
  Olaines 2.vidusskola)   

 Nr. Pietura Atiešanas Atiešanas Atiešanas 
   laiks no rīta laiks atpakaļ laiks atpakaļ
 1. Vaivadi  - 15.05 -
 1. Mežsētas 6.50 14.55 17.05
 2. Ozollejas 6.54 14.50 17.00
 3. Vīksnas, Puriņi 6.57 14.45 16.55
 4. Liepas 7.00 14.43 16.53
 5. D/s "Ostnieks" (caurs d/s "Celtnieks",  7.03 14.40 16.50 
  "Tiltiņi", Stīpnieki, "Gavana")   
 6. Dāvi 7.10 14.35 16.45
 7. Ielejas 7.20 14.25 16.35
 8. Blijas 7.30 14.15 16.25
 9. Jaunolaine (sākumskola, PII "Magonīte") 7.40 14.05 16.15
 10. Olaine (Olaines 1.vidusskola, 7.55 13.50 16.00  
  Olaines 2.vidusskola, SPII "Ābelīte")    

 Nr. Pietura Atiešanas Atiešanas Atiešanas 
   laiks no rīta laiks atpakaļ laiks atpakaļ
 1. Pietura "Virši" 6.55 15.30 17.00
 2. D/s "Aurora" 7.00 15.25 16.55
 3. D/s "Pavasaris" 7.05 15.20 16.50
 4. D/s "Vasara" 7.10 15.10 16.40
 5. Birznieki 7.15 14.55 16.25
 6. Lubauši 7.17 14.50 16.20
 7. Jaunolaine 7.20 14.45 16.15
 8. D/s "Ezītis" (pie Pastniekiem) 7.25 14.40 16.10
 9. Olaine (Olaines 1.vidusskola,  7.30 14.25 16.00  
  Olaines 2.vidusskola, SPII "Ābelīte")     

 Nr. Pietura Atiešanas Atiešanas 
   laiks no rīta laiks atpakaļ
 1. Grēnes (Upenieku un Lauru ielu krustojums) 7.40 14.40
 2. Vectīreļi 7.45 14.35
 3. Olaine (Olaines 1.vidusskola, Olaines 2.vidusskola) 7.55 14.25 
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Vai Tu esi radošs? Vai es esmu 
radoša? Kas ir radošums? Vai 
radošu domāšanu var iemācīties 
vai attīstīt? Šādus un līdzīgus 
jautājumus varētu uzdot katrs 
no mums, bet vai uz tiem ir arī 
atbildes? To mēs, trīs meitenes 
no Olaines 1.vidusskolas skolē-
nu parlamenta, kopā ar 21 citu 
jaunieti no dažādām Eiropas 
valstīm, devāmies noskaidrot 
uz Polijas pilsētu Ščecinu laika 
posmā no 12.07. – 19.07. kursos 
"Creativity TC". Par neaizmirs-
tamo braucienu un kreatīvisma 
pilnajiem kursiem jāsaka paldies 
Olaines 1. vidusskolas biblote-
kārei Aija Jankavai un kursu rī-
kotājiem Polijā. 
Atziņa no kursos pavadītā laika: 
katrs no mums ir radoša perso-
nība! Mācāmies domāt citādi 
un neapstājamies pie pirmās 
atbildes, bet meklējam arī otro, 
trešo un varbūt pat desmito risi-

nājumu! Izkāpjam no kastes un 
domājam ārpus rāmjiem. Paska-
tāmies uz pasauli citādāk un uz 
mirkli atstājam savus principus, 
lai vēlāk pie tiem atgrieztos! Ie-
pazīstam jaunus cilvēkus, darām 
jaunas lietas un saglabājam jaut-
rību, jo tad jaunas, kreatīvas un 
praktiskas idejas nebūs jāmeklē 
– tās pašas mūs atradīs! Galve-
nais, atceramies par lielajiem ra-
došuma monstriem un neļaujam 
tiem mūs biedēt. Neiznīcinām 
idejas vēl pirms tās ir dzimu-
šas, neļaujam apkārtējās vides 
trauksmainībai un iekšējam stre-
sam tās satricināt, kā arī vispār 
pieņemtie likumi un tradīcijas 
ir cienījami un ievērojami, taču 
ļaujam domām aizlidot tālāk un 
radīt ko jaunu! Tā īsumā varētu 
raksturot kursos gūtās atziņas. 
Radošuma kursi bija īpaši ar to, 
ka katru dienu guvām ne tikai 
teorētiskas zināšanas, bet prak-

tiski mācījāmies attīstīt savas 
radošuma spējas. Katru dienu 
sešas stundas mums pagāja īstā 
radošuma piedzīvojumā: filmē-
jām filmas un radījām komiksus, 
būvējām torņus no makaroniem 
un raķetes no olām, glābām 
pasauli no nāvējoša "vīrusa", 
domājām kreativitāti attīstošus 
uzdevumus, mācījāmies salsu 
un "glāzīšu dziesmu", spēlējām 
spēles, attīstījām domāšanu un 
risinājām daudzus jo daudzus 
praktiskus problēmjautājumus! 
Apguvām jaunas ideju radīšanas 
metodes! Katru paveikto uzde-
vumu pārrunājām un iemācījā-
mies ko jaunu. Attīstījām spēju 
sastrādāties komandā ar svešiem 
cilvēkiem un pilnveidojām sa-
vas valodas prasmes. Un pēc šī 
"smagā" darba, kopīgi devāmies 
iekarot Ščecinas naksnīgās ielas 
un vilinošos naktsklubus, kuri 
salīdzinājumā ar Vecrīgu ir kā 

Disnejlenda.  Un, ja Tu lasi šo 
rakstu un sapņo par līdzīgu pie-
dzīvojumu, tad meklē savu LIE-
LO iespēju un nebaidies no va-
lodas barjeras – tāda neeksistē! 
Visu var iemācīties! 
Radošuma kursi deva daudz  
iedvesmas jaunām idejām, taču 
nevar nepieminēt brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas. Katru dienu 
bija iespēja iepazīt skaisto Šče-
cinas pilsētas arhitektūru, plašos 
parkus un iepirkšanās centrus. 
Katrs varēja atrast sev īsto re-
laksācijas pasākumu, jo kā teica 
kursu treneri – radošām idejām ir 
nepieciešama laba un jautra gai-
sotne un atpūties cilvēks!
Runājot par ēdināšanu, jutāmies 
kā restorānā. Par visu bija pa-
domāts, sākot ar "Nutellu" un 
dārzeņiem brokastīs, beidzot ar 
izciliem kulinārijas šedevriem 
pārējās ēdienreizēs. 
Pārbraucot mājās, ir palikušas 

labas atmiņas, jauni paziņas pla-
šajā Eiropā, iedvesma jaunām 
idejām un pārliecība, ka katrs 
no mums var radīt ko jaunu! Ir 
tikai jāļauj sev domāt ārpus ik-
dienā noliktās rutīnas. Protams, 
atgriežoties ikdienas dzīvē, ir 
grūti saglabāt radošo gaisotni un 
turpināt domāt "citādāk"! Bet arī 
tad, kad idejas trūkst, tad atce-
ramies secību: uzrakstām savas 
idejas, 15 minūtes pamācāmies 
žonglēt ar bumbiņām, ejam pa-
saulē meklēt jaunus risinājumus 
un tad? Tad radām jaunas idejas, 
jo mēs to varam!
Tāds bija mūsu, Elīnas, Montas 
un Daigas, šīs vasaras radošais 
piedzīvojums! Nesēdi mājās un 
meklē savu iespēju!

Daiga Krieviņa, 
Monta Pepere, Elīna 
Meļņikova, Olaines 
1.vidusskolas skolnieces

Pašvaldības policija rūpējās par ikviena jaunieša drošību

Melodisku koncertu sniedza dziedātāja Anita Intaite

Audiodušas no biedrības 
Ascendum, kurās varēja ļauties 
Bikibuka dzejai un sapņiem

Ikviens varēja izmēģināt savus 
spēkus lokšaušanā

Tika noskaidroti Lielās Balvas 
izcīņas laureāti Olaines novadā

Jauniešu dienas īpašie viesi 
grupa "Gain Fast"

Radošajā darbnīcā meitenes iemācījās pīt ziedu vainagus

Īpaši lielu atsaucību guva trošu nobrauciens no estrādes
pāri skatītāju sēdvietām 

Jauniešu biedrības "Māk-onis" radošā darbnīca izcēlās ar īpašu 
smalkumu

AS Olainfarm sagādātajā fotostendā ikviens varēja uzņemt
kādu bildi

JAUNIEŠU DIENAS SPILGTĀKIE FOTOMIRKĻI

RADOŠUMA TEORIJA UN PRAKSE
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Vides apsaimniekošanas uzņē-
mumu grupas "Eco Baltia grupa" 
otrreizējo izejvielu pārstrādes 
uzņēmums SIA "Nordic Plast", 
investējot 2,5 miljonus eiro, iz-
veidojis jaunu modernizētu ra-
žotni. Uzņēmuma ražošanas jau-
das pieaugušas pusotru reizi un 
jaunajā ražotnē radītas 25 jaunas 
darbavietas. 
Atkritumu pārstrādes ražošanas 
līnijas modernizācijas procesā 
uzņēmumā uzstādītas jaunākās 
un modernākās polimēru pār-
strādes iekārtas. Tāpat uzstādītas 
jaunas izejvielu mazgāšanas un 
ekstrūzijas līnijas, kā arī ūdens 
attīrīšanas iekārtu komplekss. 
Projekts ir nozīmīgs arī no vides 
politikas viedokļa, jo palielinās 
ne vien iespējas pārstrādāt da-
žāda veida plēves un plastmasu, 
kas citādāk nonāktu poligonos, 
bet būtiski uzlabota uzņēmuma 
energoefektivitāte un samazināta 
ietekme uz vidi – paredzēts, ka 
enerģijas patēriņš samazinās līdz 
30%, kā arī uzstādītas jaunas un 
efektīvas ūdens attīrīšanas iekār-
tas.
Jaunās ražotnes atklāšanas pa-
sākumā 3.septembrī "Eco Baltia 
grupas" valdes priekšsēdētājs 
Māris Simanovičs teica: "Jaunā 
ražotne ir loģisks un nepiecie-
šams solis "Nordic Plast" at-
tīstībā, nostiprinot pozīcijas kā 
vienam no vadošajiem polimēru 
pārstrādes uzņēmumiem Baltijā. 

Jaunā ražotne palielina "Nordic 
Plast" ražošanas jaudas, konku-
rētspēju un arī eksporta poten-
ciālu. Turklāt jaunā ražotne no-
drošinās arī jaunas darbavietas 
un sniegs ieguldījumu vides pie-
sārņošanas samazināšanai. Nā-
kamais mērķis ir turpināt veik-
smīgo attīstību, izstrādāt jaunus 
produktus un iekarot jaunus eks-
porta tirgus, kļūstot par Eiropas 
top līmeņa ražotāju."

"Šodien esam liecinieki tam, ka 
rūpes par vidi var būt ne tikai en-
tuziasms, bet sekmīga uzņēmēj-
darbība, kurā top eksportspējīgi 
produkti ar augstu pievienoto 
vērtību un rodas jaunas darba-
vietas. Olainei ir desmitgadēs 
veidojušās rūpniecības tradīci-
jas un ir patiess prieks redzēt tās 

attīstāmies", atklāšanas pasāku-
mā norāda ekonomikas ministrs 
Vjačeslavs Dombrovskis.

Apsveikt SIA "Nordic Plast" ar 
jaunās ražotnes atklāšanu un 
teikt atzinības vārdus par nova-
da iedzīvotāju nodarbinātības 
veicināšanu, kā arī  uzņēmējdar-
bības attīstību novadā bija iera-
dušies Olaines novada domes un 
pašvaldības pārstāvji – domes 
priekšsēdētājs Andris Bergs, 
priekšsēdētāja pirmā vietniece 
Inta Purviņa, priekšsēdētāja ot-
rais vietnieks Aleksandrs Čmiļs 
un izpilddirektors Ģirts Batrags. 

Olaines novada pašvaldība novēl 
SIA "Nordic Plast" ilgtspējīgu 
uzņēmējdarbību un panākumus 
polimēru pārstrādes jomā!

"Nordic Plast" saražotās piecu veidu granulas tiek izmantotas 
dažādu produktu izgatavošanai, piemēram:
• caurulēm • rūpnieciskajai tarai • atkritumu konteineriem
• tvertnēm • jaunām plēvēm • atkritumu maisiem u.t.t.

Gadā līdz šim "Nordic Plast"
pārstrādāja ap 5000 tonnām
izejvielas un šo apjomu
plānots palielināt līdz 8500 tonnām.

Pateicoties ražotnes modernizācijas projektam, rūpnīcā ir 
izveidotas 25 JAUNAS darbavietas, kopējam strādājošo 
skaitam sasniedzot 65 DARBINIEKUS.

MĒNESĪ UZŅĒMUMS
SARAŽO VIRS 300 TONNĀM
GATAVĀS PRODUKCIJAS,
ko kopumā eksportē 
uz 10 valstīm.

"NORDIC PLAST" VEIC LIETOTAS POLIETILĒNA 
PLĒVES UN CIETĀS PLASTMASAS PĀRSTRĀDI, KĀ ARĪ 
POLIPROPILĒNA PĀRSTRĀDI. Te nonāk arī no Latvijas 
zemnieku saimniecībām savāktie polipropilēna maisi, kā 
arī plastmasas kannas un plēve.

"NORDIC PLAST" INVESTĒ
2,5 MILJONUS EIRO JAUNĀ RAŽOTNĒ

"Eco Baltia grupa" pēc apgro-
zījuma ir lielākā vides apsaim-
niekošanas uzņēmumu grupa 
Baltijā, kas nodrošina pilnu at-
kritumu apsaimniekošanas cik-
lu no atkritumu savākšanas un 

šķirošanas, līdz otrreizējai izej- 
vielu loģistikai, vairumtirdz-
niecībai un izejvielu pārstrādei. 
Gadā grupas uzņēmumi valstij 
nodokļos nomaksā vairāk nekā 
5,5 miljonus eiro. Latvijā un 
ārvalstīs grupas uzņēmumi ap-
kalpo vairāk nekā 45 000 klien-
tus. 
"Eco Baltia grupā" ietilpst vi-

des apsaimniekošanas uzņē-
mumi "Eco Baltia vide", "Eko 
Kurzeme", "Jumis", "Tehhe", 
pārstrādes rūpnīcas "Pet Bal-
tija", "Eko Pet" un "Nordic 
Plast", ražotāju atbildības sistē-
mas operators "Latvijas Zaļais 
punkts", kā arī otrreizējo izej-
vielu tirdzniecības un apstrādes 
uzņēmums "Eko Reverss".

PRODUKCIJA

EKSPORTS

ENERĢIJAS EKONOMIJA

RAŽOŠANAS JAUDA

DARBA VIETAS

Lielākie uzņēmuma eksporta partneri ir Francijā, Čehijā un 
Lietuvā. Tuvākajā laikā plānots sākt eksportu uz Zviedriju, 
Lielbritāniju un Somiju.

JAUNAJĀ RAŽOTNĒ
PAR 30% MAZĀKS
ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ

Projekta rezultātā uzņēmuma ražošanas
jaudas pieaugs pusotru reizi – no vidēji
320 tonnām [     ] līdz 550 tonnām [     ]
gatavās produkcijas mēnesī.

• Olaines novadā pie sabiedris-
kajiem objektiem Olainē, Jaun- 
olainē un Gaismās ir uzstādī-
tas divu veidu velonovietnes. 
Pavisam kopā 122 velonoviet-
nes. Pašvaldība atgādina, ka 
saskaņā ar Ceļu satiksmes no-
teikumu 217.punktu "Braukt 
ar velosipēdu pa brauktuvi vai 
nomali atļauts personām, kas 
nav jaunākas par 12 gadiem. 
Šādā gadījumā velosipēda va-
dītājam jābūt klāt velosipēda 
vadītāja apliecībai, kas pēc 
noteikumu 35.punktā minē-
tās amatpersonas pieprasīju-
ma jāiedod pārbaudei. No šā 
gada 1.oktobra stāsies spēkā 
jauna prasība, ka bērniem, kas 
jaunāki par 12 gadiem, brau-
cot ar velosipēdu, galvā jābūt 
aizsprādzētai aizsargķiverei. 
Saskaņā ar 223.punktu  brau-
cot diennakts tumšajā laikā 
vai nepietiekamas redzamības 

apstākļos, velosipēdam abos tā 
sānos, riteņu abās pusēs jābūt 
aprīkotam ar diviem oranžiem 
(dzelteniem) gaismas atstaro-
tājiem, kā arī priekšpusē jādeg 
baltas gaismas lukturim, bet 
aizmugurē – sarkanas gaismas 
lukturim. Ja lukturu nav vai 
tie nedarbojas, velosipēdam 
priekšpusē jābūt aprīkotam ar 
baltu atstarotāju, bet aizmu-
gurē ar sarkanu atstarotāju un 
velosipēda vadītājam jābūt 
tērptam vestē (apģērbā) ar labi 
redzamiem gaismu atstarojoša 
materiāla elementiem.

• Uzsākta tehniskā projekta iz-
strāde Olaines pieaugušo un 
bērnu bibliotēkai Veselības 
ielā 7, Olainē. 

• Pabeigti celtniecības darbi 
Olaines sporta bāzē (Zemgales 
ielā 33A, Olainē). Pašlaik no-
tiek sporta aprīkojuma piegāde 
un uzstādīšana.

• Tuvojas noslēgumam remont-
darbi Olaines 2.vidusskolas 
ēdnīcā.

• Modernās tehnoloģijas ienāk 
pirmsskolas izglītības iestā-
dēs! Olaines novada pirmssko-
las izglītības iestādēs "Mago-
nīte" un "Zīle" uzstādītas in-
teraktīvās tāfeles. Tās noteikti 
padarīs mācību un audzināša-
nas procesus interesantākus un 
vēl efektīvākus.

• Olaines Mūzikas un mākslas 
skolā uzsāka darbu pūšamo 
instrumentu orķestris.

• Sākot ar šo mācību gadu Olai-
nes vidusskolās skolēni angļu 
valodu sāks apgūt no 1.klases.

• Turpinās darbs pie "Olaines 
novada attīstības programmas 
2014.-2020." izstrādes. Tiek 
apkopoti priekšlikumi, kuri 
tika iesniegti attīstības prog-
rammas publiskās apsprieša-
nas laikā.

• Uzsākti piebraucamā ceļa 
"Kalte – Andrejbaudas" izbū-
ves darbi, kurus plānots pa-
beigt novembra vidū.

• Pabeigta ceļa CA007 Pastnie-
ki – Birzuļu ceļš (līdz tiltam) 
uzlabošana – asfaltbetona se-
guma izbūve.

• Turpinās darbs pie Dalbes un 
Zemgales ielas asfaltbetona 
segumu atjaunošanas un izbū-
ves.

• Turpinās darbs pie Meža ielas 

(posmā no Meža ielas 6 līdz 
Meža ielai 16, gar stadionu) 
segumu atjaunošanas – izbū-
vēts gājēju celiņš gar Jaun- 
olaines stadionu, tiek uzsākta 
braucamās daļas segumu at-
jaunošana.

• Uzsākti remontdarbi Olaines 
sociālās aprūpes centra 4.stā-
vā. Pēc to pabeigšanas papil-
dus tiks nodrošinātas vietas 14 
cilvēkiem, kuriem nepiecieša-
ma ilgstošā sociālā aprūpe.

JAUNUMI OLAINES NOVADĀ
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Sporta centrā "Kleisti" 30. un 31. 
augustā notika Latvijas Republi-
kas čempionāts šķēršļu pārvarē-
šanā jaunzirgiem, poniju jāšanā 
un amatieriem.
Startā ar līdz 5 gadus veciem zir-
giem konkurence notika maršru-
tos ar 110 un 115 cm augstiem 
šķēršļiem. Pirmajā maršrutā 
pirmajās trīs vietās ierindojās 
Mārīte Pinte ar Lakardo (Saldus 
JSS), Aleksandrs Šakurovs ar 
Ester (Rīgas Jātnieku klubs) un 
Emīlija Elizabete Zandere ar Lā-
dogu (z/s "Tīraines staļļi"). Taču 
otrajā dienā pirmā bija Zandere, 
otrais Šakurovs, trešā Jolanta 
Ādamsone ar zirgu Luksora (z/s 
"Ozoliņi"), bet Mārīte Pinte pa-
lika septītā. Tādējādi čempiones 
titulu ieguva Zandere ar Lādogu, 
otro vietu – Šakurovs ar Ester, 
bet trešo – Pinte ar Lakardo.

Emīlija Elizabete Zandere: 
"Startēju ar pašai piederošo Lat-
vijas šķirnes zirgu Lādogu, kuru 
ģimene iegādājās tikai februārī. 
Man ir 14 gadu, mācos Olaines 
1. vidusskolas astotajā klasē. 
Jāšanas sportā trenējos trīs ga-
dus. Ļoti labi šosezon nostartē-
ju, izcīnīju uzvaru gan jaunzirgu 
konkurencē LJF kausa izcīņā, 
gan tagad Latvijas čempionātā. 

Bijušas arī vairākas citas god-
algotās vietas, bet šīs uzvaras 
ir nozīmīgākās. Zirgu iegādājā-
mies zirgaudzētavā "Tērvete", 
un esam pateicīgi tā trenerei 
Vitai Loginai un zirgaudzētavas 
vadītājai Mārai Saulei, kā arī 
manai trenerei Laimai Lācei, 
kura ieteica šo zirgu. Bija tāda 
sajūta, ka zirgs ir paredzēts tie-
ši man, un mani gaidījis... Mans 
mērķis ir turpināt strādāt un tre-
nēties, lai sasniegtu augstākus 
rezultātus sportā, nevis trenētos 
hobija līmenī."

Informācija: www.leflatvia.lv

Olaines novada pašvaldība le-
pojas ar saviem iedzīvotājiem 
un ir priecīga par viņu panā-
kumiem. Aicinām arī citus 
bērnus, jauniešus un pieaugu-
šos ziņot par saviem panāku-
miem dažādās jomās un inte-
resantiem hobijiem. 

Informāciju lūdzam sūtīt uz 
e-pasta adresi: 
natalja.tropkina@olaine.lv
vai olainesdome@olaine.lv

Visu Ezīša ciema nekustamo 
īpašumu īpašnieku un lieto-
tāju vārdā izsakām milzīgu 
pateicību Olaines novada 
domei par ceļa asfaltēšanu 
līdz Misas upes tiltam! 

Kooperatīvās dārzkopības 
sabiedrības "EZĪTIS" 
valdes priekšsēdētājs
Dmitrijs Osmolovskis

INLINE HOKEJA ČEMPIONĀTS OLAINĒ

SVEICAM E. E. ZANDERI AR UZVARU!

23.augustā, Olaines hokeja lau-
kumā noslēdzās Latvijas Inline 
Hokeja Centra (LIHC) un Lat-
vijas Hokeja Federācijas (LHF) 
sadarbībā ar Olaines novada 
domi organizētais ceturtais Lat-
vijas Čempionāts inline hokejā. 
Čempionātā piedalījās 7 ko-
mandas, t.sk. arī Inline hokeja 
komanda OLAINE.
Spēlē par 1.vietu tikās pagājušās 
sezonas finālisti Jelgava un Ho-
kejam.lv. Visas spēles laikā savu 
pārākumu demonstrēja Jelgava, 
gūstot vienus vārtus 1.periodā 
un pa 2 vārtiem 2. un 3.periodā, 
atstājot Hokejam.lv bez vārtu 
guvumiem. Spēles rezultāts 5:0.
Labākajiem spēlētājiem Hoke-
ja Pasaule un LIHC sarūpētās 
balvas pasniedza Olaines nova-
da domes priekšsēdētājs Andris 
Bergs. Latvijas Hokeja Fede-
rācijas Ģenerālsekretārs Māris 
Baldonieks sveica un balvas pa-
sniedza labākajām komandām:
1.vieta: IHK Jelgava, 2.vieta: 
IHK Hokejam.lv, 3.vieta: IHK 
Pirāti.

Sakām lielu paldies visiem spē-
lētājiem, līdzjutējiem un atbals-
tītājiem. Īpašs paldies Olaines 
novada domei un tās priekšsēdē-
tājam Andrim Bergam!
Informācija un foto: www.lihc.lv

INFORMĀCIJAI:
Olaines pilsētā, kopš 2008. gada, 

vasaras sezonā funkcionē Latvi-
jā pirmais inline hokeja (hokejs 
uz skrituļslidām) spēlēšanai pie-
mērotais hokeja laukums ar spe-
ciālo multifunkcionālo segumu. 
Līdz ar to var uzskatīt, ka šī visā 
pasaulē populārā sporta veida 
aizsākumi Latvijā ir meklējami 
tieši Olaines pilsētā.

Sacensībās piedalīsies bērni vecumā no 3 līdz 18 gadiem 
no visas Latvijas. Tās noritēs vairākos posmos: deju skate 
plkst.10.00, I daļa plkst.12.00, II daļa plkst.15.00, III daļa 
plkst.19.00. Pasākuma programma pieejama www.olaine.lv.

Sporta deju kausa "Dance Art Cup" organizētāji ir salīdzinoši 
nesen Olaines novadā izveidotā "Dance Art" sporta deju stu-
dija. Galvenie sponsori ir AS "Olainfarm" un Olaines novada 
pašvaldība.
Laipni lūdzam visus Olaines novada iedzīvotājus apmeklēt 
pasākumu!

SPORTA DEJU SACENSĪBAS
"DANCE ART CUP"

2014.gada 21.septembrī
Jaunolaines kultūras namā
Meža iela 2

Sporta centrā "Kleisti" 6. un 7. septembrī  Baltijas līgas otrā posma sacensībās jāšanas sportā junioru 
posmā ar 115 cm augstiem šķēršļiem E. E. Zandere ar zirgu Ainava ir izcīnījusi 3.vietu.

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA) sadarbībā ar 
SIA "Ķemers Business and Law 
Company" organizē bezmak-
sas semināru vidējo (10.-12.
klase) izglītības iestāžu skolē-
niem: kā attīstīt un īstenot savas 
biznesa idejas, par inovatīvas 
uzņēmējdarbības uzsākšanu, kā 
papildināt skolā gūtās zināšanas 
un prasmes, kas nepieciešamas 
attīstot biznesu un pielietot eko-
nomikā.
Semināru vadīs uzņēmēja un pa-
sniedzēja Iveta Reinholde, kura 
stāstīs, kā attīstīt un īstenot savas 
biznesa idejas, palīdzēs rosināt 
interesi par inovatīvas uzņē-
mējdarbības uzsākšanu, dalīsies 
pieredzē un stāstīs par jaunu pro-
duktu virzīšanu tirgū un konku-
rētspējas veicināšanu, palīdzēs 
attīstīt prezentēšanas prasmes, 
stāstīs par inovācijas atbalsta 
iespējām (Biznesa inkubatori, 
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls 
u.c.), un citi temati, kas saistīti 
ar semināra dalībnieku prasmju 
pilnveidošanu.

Iveta Reinholde – LU asociētā 
profesore. Lasījusi lekcijas ār-
valstu augstskolās Norvēģijā, Ja-

pānā, Lietuvā, Igaunijā. Ieguvusi 
uzņēmumu grāmatvedības kārto-
šanas un mediatora prasmes. 
Pētnieciskās intereses saistītas ar 
reformu un pārmaiņu procesiem 
valstī, gan veicot rīcībpolitiku 
analīzi un novērtēšanu, gan kon-
sultējot un vadot starptautisku 
organizāciju (ES, Pasaules Ban-
ka, OECD) finansētu projektu 
ieviešanu. Pieredze starptautisko 
un vietēju projektu pieteikumu 
gatavošanā un vērtēšanā.
Kopš 2010. gada piedalās intere-
šu izglītības procesā, sagatavojot 
un vadot meistarklases par dažā-
dām uzņēmējdarbības tēmām. 

Seminārs notiek LIAA realizētās 
"Pasākumi motivācijas celšanai 
inovācijām un uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai" ietvaros, un to 
līdzfinansē Eiropas Savienības 
Strukturālie fondi.
SEMINĀRS NOTIKS 
19. septembrī, plkst. 10:00 
Daugmales multifunkcio-
nālā centra telpās, "Skola", 
Daugmales pagasts.

Vairāk informācijas par seminā-
ru var saņemt sazinoties ar Elīnu 
Gusāri pa tālr.: 28686372.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

SEMINĀRS JAUNIEŠIEM PAR 
UZŅĒMĒJDARBĪBU UN INOVĀCIJU

ATBALSTA IESPĒJĀM

Cienījamie klienti!

NO 1. NOVEMBRA FILIĀLEI "OLAINE" TIEK
MAINĪTS DARBA LAIKS:

Pirmdiena 9.00 – 17.00. Otrdiena brīvs. Trešdiena 9.00 – 17.00. 
Ceturtdiena brīvs. Piektdiena 9.00 – 17.00. 
Sestdiena, svētdiena brīvs.

Informācija par Swedbank filiālēm, bankomātiem un
to darba laikiem atrodama mājaslapā www.swedbank.lv
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Vairāki Olaines novada iedzīvotāji 
ir uztraukti par līdzcilvēku uzvedību 
un attieksmi pret apkārtējiem, t.sk. 
kaimiņiem, viņu bērniem un vidi. 
Uz lūgumiem ievērot sabiedriskās 
kārtības noteikumus un sanitārās 
tīrības normas kaimiņi bieži vien 
nereaģē – turpina smēķēt un novie-
tot savas miskastes daudzdzīvokļu 
māju kāpņu telpās u.tml.
Pašvaldība atgādina par Olaines 
novada domes saistošajiem notei-
kumiem Nr.16 "Olaines novada 
sabiedriskās kārtības un sanitārās 
tīrības noteikumi":
17. Par pulcēšanos daudzdzīvokļu 
ēku koplietošanas telpās, to piegru-
žošanu, dabisko vajadzību kārto-
šanu, sienu, griestu, durvju, logu, 
pastkastīšu un citu ēkas elementu 
bojāšanu – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 350 euro.
24. Par sabiedrisko vietu piegružo-
šanu ar sadzīves atkritumiem (iz-
smēķiem, sērkociņiem, saulespuķu 
sēklām, papīriem, pudelēm, stik-
liem, plēves maisiņiem u.tml.) – iz-
saka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 70 euro. 
25. Par spļaušanu vai dabisko vaja-
dzību kārtošanu sabiedriskās vietās 
–  izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 70 euro.
27. Par antisanitāru apstākļu radī-
šanu (bezsaimnieka kaķu barošanu, 
nesavācot ēdiena un iepakojuma 
atliekas), kāpņu telpās, pie dzīvoja-
miem namiem u.tml. vietās – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 40 euro. 
Saskaņā ar likuma "Par tabakas 
izstrādājumu realizācijas, reklā-
mas un lietošanas ierobežošanu" 
11. pantu, aizliegts smēķēt:
• daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
kāpņu telpās, gaiteņos un citās kop-
lietošanas telpās;
• tuvāk par 10 metriem no ieejām 
ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāp-
nēm un lieveņiem), kur izvietotas 
valsts vai pašvaldību iestādes un ka-
pitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 
50% kapitāla daļu pieder valstij vai 
pašvaldībai;
• sabiedriskā transporta līdzekļu 
pieturvietu nojumēs;
• publiskās ēkās un telpās (kino-
teātru, koncertu, sporta zālēs, citās 

sporta ēkās un būvēs, pasta un citu 
iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs 
u.c.), izņemot atsevišķas telpas, kas 
speciāli ierādītas smēķēšanai;
• sabiedriskā transporta līdzek-
ļos un taksometros, izņemot tālsa-
tiksmes vilcienus un kuģus, kuros 
var būt atsevišķi vagoni vai kajītes, 
kas paredzētas smēķētājiem;
• sporta un citu publisku pasākumu 
laikā stadionos un citās norobežotās 
teritorijās, izņemot vietas, kas spe-
ciāli ierādītas smēķēšanai;
• bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;
• parkos, skvēros un peldvietās, iz-
ņemot vietas, kas speciāli ierādītas 
smēķēšanai;
• kafejnīcās, restorānos un citās 

sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņe-
mot vasaras (āra) kafejnīcas, kurās 
atļauts smēķēt tikai vietās, kas spe-
ciāli ierādītas smēķēšanai;
• izglītības un audzināšanas ies-
tādēs, izņemot augstskolas, kurās 
atļauts smēķēt telpās, kas speciāli 
ierādītas smēķēšanai;
• ārstniecības iestādēs, sociālās ap-
rūpes un rehabilitācijas institūcijās, 
ieslodzījuma vietās, izņemot telpas, 
kas speciāli ierādītas smēķēšanai 
(attiecīgās iestādes vai institūcijas 
iekšējās kārtības noteikumos var pa-
redzēt iespēju šo iestāžu pacientiem 
vai institūciju iemītniekiem smēķēt 
arī ārpus telpām, kas speciāli ierādī-
tas smēķēšanai).

• Pieņemt zināšanai AS "Olaines 
ūdens un siltums" un SIA "Zei-
ferti" ziņojumu par gatavību 
2014./2015.gada apkures sezonai.

• Noteikt Olaines novada bāriņtie-
sas (bāriņtiesas priekšsēdētājs, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja viet-
nieks un 5 bāriņtiesas locekļi) vē-
lēšanas 2014.gada 24.septembrī. 
Uzdot Olaines novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājai līdz 5.septembrim 
iesniegt ziņojumu par Olaines no-
vada bāriņtiesas 5 darba gadiem. 
Uzdot Olaines novada deputā-
tiem un bāriņtiesas priekšsēdētājai 
I.Vilnerei līdz 2014.gada 5.sep-
tembrim iesniegt domes priekšsē-
dētājam A.Bergam priekšlikumus 
par Olaines novada bāriņtiesas 
locekļu kandidātiem ņemot vērā 
likuma "Bāriņtiesas likums" 10. 
un 11.pantu.

• 2014.gada jūlijā veikts iepirkums 
"Ēdināšanas pakalpojumu nodro-
šināšana Olaines 2.vidusskolā", 
iepirkuma uzvarētājs SIA "Nadine 
Plus". Saskaņā ar noslēgto līgumu 
piedāvāta ēdināšanas pakalpo-

jumu maksa 2014./2015.mācību 
gadā kopgaldam Olaines 2.vidus-
skolas 1. – 4.klases skolēniem sa-
stāda EUR 1,28 par porciju dienā, 
5.-12.klases skolēniem – EUR 
1,57 par porciju dienā. Līdz ar to 
pieņemts lēmums:
1. Izdarīt Olaines novada do-

mes 2013.gada 2.oktobra sē-
des lēmumā "Par ēdināšanas 
pakalpojumu Olaines 1.vi-
dusskolā un Olaines 2.vidus-
skolā" šādus grozījumus:

1.1. Izteikt lēmuma 1.1. un 1.2. 
punktu šādā redakcijā:

"1.1. 1.-3.klases skolēna ēdināša-
nai EUR 1,14 dienā no valsts 
mērķdotācijas par vienas 
dienas ēdienkarti; 

1.2. 4.klases skolēniem EUR 
1,07 dienā par vienas dienas 
ēdienkarti, tai skaitā bērna 
vecāku maksa dienā – EUR 
0,55"".

1.2. Izteikt lēmuma 2.1. un 2.2. 
punktu šādā redakcijā:

"2.1. 1.-3.klases skolēna ēdināša-
nai EUR 1,14 dienā no valsts 

mērķdotācijas par vienas 
dienas ēdienkarti; 

  2.2. 4.klases skolēniem EUR 
1,07 dienā par vienas dienas 
ēdienkarti, tai skaitā bērna 
vecāku maksa dienā – EUR 
0,55"".

1.3. Izteikt lēmuma 3.1. un 3.2. 
punktu šādā redakcijā:

"3.1. 1.-4.klases skolēna ēdinā-
šanai EUR 1,28 dienā par 
vienas dienas ēdienkarti, tai 
skaitā 4.klašu bērna vecāku 
maksa dienā – EUR 0,55; 

3.2.  5.-12.klases skolēniem un 5 - 
6 gadīgo izglītojamai grupai 
EUR 1,57 dienā par vienas 
dienas ēdienkarti, tai skaitā 
bērna vecāku maksa dienā – 
EUR 0,55."

1.4. Izteikt lēmuma 4.1., 4.4. un 
4.5. punktu šādā redakcijā:

"4.1. Olaines 1.vidusskolas un 
Olaines 1.vidusskolas struk-
tūrvienības "Olaines sākum-
skola" 4.klašu skolēniem 
dienā par vienas dienas 
ēdienkarti EUR 0,52;

4.4.  Olaines 2.vidusskolas 4.kla-
ses skolēniem dienā par vie-
nas dienas ēdienkarti EUR 
0,73; 

4.5. Olaines 2.vidusskolas 5.-12.
klases skolēniem un 5-6 ga-
dīgo izglītojamai grupai die-
nā par vienas dienas ēdien-
karti EUR 1,02.". 

• Atbalstīt Olaines novada jauniešu 
biedrības "Māk-onis" ieceri gata-
vot un iesniegt projekta pieteiku-
mu Latvijas Kopienu iniciatīvu 
fonda programmā "Plaukstošu 
kopienu attīstībai". Projekta at-
balsta gadījumā, piešķirt biedrībai 
"Māk-onis" nepieciešamo projek-
ta līdzfinansējuma daļu 5% apmē-
rā no kopējās maksimālās projekta 
summas 2 846 EUR, kas sastāda 
143 EUR. Olaines novada jaunie-
šu biedrības "Māk-onis" mērķis 
ir popularizēt neformālo izglītību 
Olaines novadā, kā pamatuzdevu-
mu un mērķa realizāciju izvirzot 
Olaines novada jauniešu iniciatīvu 
centra izveides veicināšanu. Ar 
plānotā projekta palīdzību Olaines 

novada jauniešu biedrība "Māk-
onis" vēlas papildināt resursu bāzi, 
kas būtu pieejama jauniešiem 
Olaines novadā, to popularizējot, 
un atbilstoši tam biedrības jaunie-
ši organizēs apmācības par resursu 
bāzes materiālo resursu iespējām, 
pilnveidos potenciālo ideju īste-
notāju prasmes, kā arī papildinās 
informatīvos resursus. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā septi-
ņiem atsavināmajiem nekustama-
jiem īpašumiem.

• Pagarināt 2009.gada 1.septembra 
Nedzīvojamo telpu nomas līgu-
mu "Pēternieki 1", Pēterniekos, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
noslēgtu ar IK "Freibergs" uz 5 
gadiem, no 2014.gada 1.septem-
bra līdz 2019.gada 31.augustam.

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu četriem nekustamajiem 
īpašumiem Olaines novadā. 

• Olaines sociālās aprūpes centrā 
ilgstošās sociālās aprūpes pakal-
pojuma saņemšanai uzņemtas di-
vas personas uz pastāvīgu laiku.

Olaines novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma 
"Ūdrainītes", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā 

(20,06 ha platībā) nomas izsoli. 

Pieteikšanās termiņš – 2014.gada 18.septembris plkst.12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā 

www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

Siltumenerģijas cena augustā un septembrī ir nemainīga 
AS "Olaines ūdens un siltums" informē,  ka augusta mēnesī par pie-
gādāto siltumenerģiju piemēros cenu 64,90 Eur/MWh. Pamatojoties 
uz akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības cenu 
284,57 EUR/tūkst.n.m³ augustā un prognozēm septembrī un oktobrī, kā 
arī  balstoties uz plānotajām siltuma ražošanas izmaksām, AS "Olaines 
ūdens un siltums" prognozē, ka cena par piegādāto siltumenerģiju šajā 
laika periodā netiks palielināta.

Plānots zemāks siltumenerģijas apgādes tarifs jau šogad
AS "Olaines ūdens un siltums" atgādina, ka Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai ir iesniegts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifa projekts, kas paredz siltumenerģijas apgādes tarifa samazinājumu 
pret esošo tarifu par 11%. 

Aktīvi noris sagatavošanās darbi apkures sezonai
Regulāri tiek veikta dzīvojamo māju siltummezglu profilaktiskā apko-
pe. Dzīvojamā mājā Stacijas ielā 10, Olainē ir veikta siltummezgla re-
konstrukcija. 95% dzīvojamo māju jau ir veiktas siltumapgādes sistēmu 
hidrauliskās pārbaudes. Visās dzīvojamās mājās uzstādītie siltumener-
ģijas skaitītāji ir metroloģiski pārbaudīti. Lai uzlabotu katlumājas dar-
bību, 2014.gada jūlija mēnesī tika uzsākti gāzes katlumājas remonta un 
modernizācijas darbi. Lai nodrošinātu siltumtīklu bezavāriju darbu, līdz 
apkures sezonas sākumam tiks veikti trīs avārijas stāvoklī esošo siltum-
trašu posmu nomaiņas darbi. 

12. SAEIMAS VĒLĒŠANAS
2014.gada 4.oktobrī Latvijā notiks kārtējās parlamenta vēlēšanas, 
kurās vēlēsim 12.Saeimu. Saeimas vēlēšanas notiek piecos vēlēšanu 

apgabalos, un tajās jāievēl 100 Saeimas deputātu.

ATCERIETIES! Vienīgais personu apliecinošais dokuments, kuru 
uzrādot, iespējams piedalīties Saeimas vēlēšanās, ir Latvijas pilsoņa 
pase! Vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas apliecības (eID karte), ir aici- 
nāti laikus noformēt Latvijas pilsoņa pasi vai līdz 2014.gada 3.oktobrim 
izņemt vēlētāja apliecību. Vēlētāja apliecību var saņemt bez maksas tajā 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur tika iz-
sniegta vēlētāja personas apliecība.
12.Saeimas vēlēšanās iespējams balsot pēc izvēles jebkurā tuvākajā 
vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

OLAINES NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅI
Nr.p.k. Numurs Iecirkņa adrese
1. 763 Olaines kultūras nams 
  T.Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines novads, LV-2114
2. 764 Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
  Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
3. 792 Jaunolaines kultūras nams 
  Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts,  
  Olaines novads, LV-2127

2014.gada 29.septembrī darbu sāk 12.Saeimas vēlēšanu iecirkņi Lat-
vijā un ārvalstīs. Vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar kandidātu sa-
rakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām, kā arī 
varēs pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.
Vēlēšanu dienā 4.oktobrī vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 
plkst. 7.00 līdz 20.00. Visi iecirkņi Olaines novadā ir pieejami 
vēlētājiem ar kustību traucējumiem.

Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, vēlētājs var nodot balsi 
glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas Olaines novada vēlēšanu 
iecirknī Nr.764, Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Zemgales
iela 33, Olaine, Olaines novads:
 • trešdien, 1.oktobrī, no plkst. 17.00 līdz 20.00 
 • ceturtdien, 2.oktobrī, no plkst.  9.00 līdz 12.00 
 • piektdien, 3.oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00

Tālruņi uzziņām: 
Olaines novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja S.Rituma 67146049
Olaines novada vēlēšanu komisijas sekretāre S.Straume 67146058

Informācija sagatavota balstoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 
sniegto informāciju CVK mājas lapā: http://www.cvk.lv

Olaines novada vēlēšanu komisija

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

Ar domes lēmumiem var iepazīties mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti".

Olainē nodibināta AA (ANONĪMO ALKOHOLIĶU)  
GRUPA "DZĪVE". Sapulces notiek ceturtdienās plkst.18:30, 
Zemgales ielā 31, trešajā stāvā (ieeja pa centrālajām durvīm). 
Sapulces notiek latviešu un krievu valodās. Ja Jums ir problēmas
ar alkohola lietošanu un Jūs vēlaties atmest dzeršanu, iespējams
AA grupa "Dzīve" var Jums palīdzēt! 
Precīzāka informācija: www.aa.org.lv sadaļā Sapulces. Anonīmo 
alkoholiķu anonīmais uzticības tālrunis – 67333523 vai 27575866.

CIENI CITUS!
IEVĒRO SABIEDRISKO KĀRTĪBU UN SANITĀRO TĪRĪBU!

AS "OLAINES ŪDENS
UN SILTUMS" INFORMĒ
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Olaines
novada dome
Olaines
novada dome

Olaines privātkolekcionāra
Denisa Trusle ieroču kolekcijas izstāde
Jaunolaines Kultūras nama atklāšanas svētki
Tēvu dienai veltīts pasākums
Alternatīvās mūzikas pasākums "Rock out"
Boksa kluba "Olimp" boksa turnīrs
"Spēka diena"

Jauniešu teātra studijas "Oda" dzejas dienai
veltīts pasākums "Peace"
Izstāde no muzeja krājuma "Jelgavas ceļa mantojums"
(atklāšana 18.09. plkst. 16:00)
Gleznošanas studija.
Pasniedzēja – Gunta Brakovska
"OLAINE BEZ AUTO 2014" IETVAROS:
"Bērnu Velo sacensības" (bērniem līdz 12 gadu vecumam)
"Nokārto velo tiesības" (bērniem no 12 gadu vecuma) 
Vakara velo brauciens "Spožais velo brauciens" ar finiša 
pārsteigumu (seko līdzi informācijai – www.olainessports.lv)
Velokrosa sacensības pieaugušajiem
Retro Motokrosa čempionāts
"Zelta mopēda čempionāts"
Sporta deju studijas "Dance Art" rīkotās 
starptautiskās sacensības
"Dzērveņu festivāls"

Senioru dienai veltīts pasākums "Miķeļdienas ballīte"
Vislatvijas veselības nedēļas rekordu dienas Olainē
 (seko līdzi informācijai – www.olainessports.lv)
Terēzas Zaķes studija – eļļas gleznas 
(atklāšana 30.09. plkst. 16:00)

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Jaunolaines Kultūras namā
Olaines 2.vidusskolas stadionā
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines 2.vidusskolā
Ielu vingrošanas laukumā pie Olaines 
2.vidusskolas stadiona
Olaines Kultūras namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā 

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines 2.vidusskolas stadionā
Vieta tiks precizēta
Starts Gaismās (basketbola laukumā)

Starts Olaines Mežaparkā
Olaines motokrosa trasē

Jaunolaines Kultūras namā

Pie Olaines Dzelzceļa stacijas un 
Olaines Mežaparka estrādē
Jaunolaines Kultūras namā
Olainē

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

02.09. – 18.10.
Muzeja darba laikā
13.09. plkst. 15:00
13.09. plkst. 15:00
13.09. plkst. 18:00
13.09. – 14.09. 
14.09. plkst. 09:00 – 14:00

17.09. plkst. 19:00

18.09. – 17.10. 
Muzeja darba laikā
Katru piektdienu, sākot ar 
19.09. plkst. 17:00 – 19:00

19.09. plkst. 18:00
19.09. plkst. 18:00
19.09. 
Laiks tiks precizēts
20.09. plkst. 12:00
20.09. plkst. 11:00

21.09. 
Visas dienas garumā
26.09. plkst. 10:00 
un 27.09. plkst. 12:00
27.09. plkst. 16:00
29.09. – 03.10.
Laiks tiks precizēts
30.09. – 25.10. 
Muzeja darba laikā

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
septembrī

70.gadskārtā
Čeru Aiju
Čižovu Valentinu
Dambi Jāni
Kaņepāju Aleksandru
Kudrjavcevu Ivanu
Kuzņecovu Janinu
Lajuku Valdi 
Ļebedjko Pāvelu
Morozovu Evalinu
Pavītolu Gunāru
Pavloviču Jāni
Ratušnaju Gaļinu
Vaičuku Jāzepu
Veģi Elgu

75.gadskārtā
Bērziņu Dzidru
Dumbravu Ivaru
Gailumu Pēteri
Kapranovu Mariju
Kuzņecovu Jevgeņiju
Sotnyk Larysa
Stankeviču Robertu
Svarinski Vilhelmu
Šternu Māri
Uzuliņu Albīnu
Ziediņu Ainu
Zuju Veroniku

80.gadskārtā
Beļeviču Veru
Girtciusu Innu
Ivanovu Nadeždu
Kafanovu Rudolfu
Krievu Emīliju
Liepiņu Helenu
Rudzīti Lidiju
Varšu Pjotru

85.gadskārtā
Grosu Mariannu
Gusevu Ņinu
Kozlovu Annu

92.gadskārtā
Laganovsku Helēnu

93.gadskārtā
Grāvi Antoņinu
Mihejevu Ivanu

95.gadskārtā
Voronovu Jekaterinu

Pasākumi Olaines novadā septembrī un oktobrī

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā no 12.08.2014. līdz 08.09.2014. reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

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

Snopkova Anna, 78 gadus veca, 12.08.2014.
Šokels Kazimirs, 73 gadus vecs, 13.08.2014
Timofejevs Pjotrs, 86 gadus vecs, 17.08.2014
Utenkovs Aleksejs, 78 gadus vecs, 25.08.2014

Vaikina Regīna, 87 gadus veca, 29.08.2014
Volkoviča Nadežda, 76 gadus veca, 25.08.2014

Kalniņš Viesturs, 79 gadus vecs, 20.08.2014

KAD  KAS  KUR

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 08.09.2014.

Elmāru un Ināru Gozīšus! 
Laulība reģistrēta 1964.gada 25.jūlijā Rīgas pilsētas 
Ļeņina rajona Dzimtsarakstu birojā.

Alekseju un Valentinu Kučinskus! 
Laulība reģistrēta 1964.gada 16.augustā Minskas apgabala 
Bratkovas ciema padomē.

Aleksandru un Tamāru Medņus! 
Laulība reģistrēta 1964.gada 1.septembrī Rīgas pilsētas 
Dzimtsarakstu birojā.

sveic ZELTA kāzās

Jau pusgadsimta divi bērzi šalc,
No sulu brieduma un plauksmes apreibuši.
Un nebeidz tie pēc pavasariem alkt,
Kaut tagad tiem jau birze apkārt saaugusi.

ATKLĀSIM JELGAVAS CEĻA MANTOJUMU!
Mēs visi kaut reizi esam braukuši pa Rīgas – Jelgavas šoseju, bet tikai retais no mums ir domājis par to, kāda tā ir 
bijusi pirms vairākiem simtiem gadu. Kāds bija senais Rīgas – Jelgavas ceļš, to varēs uzzināt ikviens interesents, 
atnākot 18. septembrī uz Olaines Vēstures un mākslas muzeju, kur plkst.16:00 tiks atklāta jauna muzeja krājuma 
izstāde “Jelgavas ceļa mantojums”. Izstādē būs aplūkojamas senas monētas, saktas un citi interesanti priekšmeti, 
kuri atrasti Rīgas – Jelgavas ceļa apkārtnē. Tiks prezentēta arī īsfilma par Rīgas – Jelgavas ceļa ekspedīcijas norisi.


