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Sveicam 
jubilejā!

Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledžai - 50

2.lpp.

Uzlabojumi un 
investīcijas

Informē AS "Olaines ūdens 
un siltums" un SIA "Zeiferti"

3. lpp.

Jelgavas
ceļš

Iepazīsti Jelgavas ceļa vēsturi 
un atstāto mantojumu

4. lpp.

"Dzērveņu 
festivāls"

Atskats uz "Dzērveņu festi-
vāla"  norisēm

5. lpp.

Iedzīvotāji 
jautā

Kur vērsties, lai likvidētu 
bojātu koku?

6. lpp.

• Apstiprināts projekts "Pub-
lisko interneta pieejas punktu 
attīstība Olaines novadā", kura 
mērķis ir paaugstināt piekļuves 
iespējas internetam plašām sa-
biedrības grupām. Tiks izveidoti 
3 jauni un pilnveidoti 2 esošie 
publiskie interneta pieejas pun-
kti (Olaines Mežaparkā, pašval-
dībā, Zemgales ielā 33, Jauno-
laines stadionā, Olaines pagasta 
pārvaldē, Meža ielā 2, Olaines 
sociālā dienesta Klientu apkal-
pošanas centrā "Gaismas", Gais-
mas ielā 6, Stūnīšos).
 

• Septembrī pašvaldība orga-
nizēja pirmo pasākumu "Pus-
dienas ar uzņēmēju", kura laikā 
Olaines domes pārstāvji tikās ar 
uzņēmēju grupu, lai apzinātu uz-
ņēmumu vajadzības un sniegtu 
pašvaldības aktuālo informāciju. 
Šoreiz pašvaldība uzaicināja pēc 
apgrozījuma Olaines novada lie-
lāko uzņēmumu pārstāvjus. Tiek 
domāts par līdzīga pasākuma or-
ganizēšanu novada vidējo uzņē-
mumu pārstāvjiem.

• Olaines novadā ir uzstādītas 
Latvijā pirmās – stilizētas riteņa 
formas novietnes, kuras ir pa-
redzētas riteņu novietošanai un 
vienlaikus kalpo kā pilsētvides 
objekts.

• Olainē, Zeiferta ielā bērniem 
rotaļu laukumā ir pieejama jau-
na mūsdienīga iekārta – šūpoles, 
kuru daudzi tuvāko māju mazie 
iedzīvotāji jau ir atzinīgi novēr-
tējuši.
 

• Līdumu karjerā jeb Klīvēs ir 
uzstādīti divi pontoni.

• Arī šogad par panākumiem 
vides izglītības un vides aizsar-
dzības veicināšanā piešķirta Zaļā 
karoga balva Olaines 1.vidus-
skolas struktūrvienībai Olaines 
sākumskola, Olaines 2.vidus-
skolai un pirmsskolas izglītības 
iestādei "Magonīte". Savukārt 
par sasniegumiem ilgtspējīgas 
attīstības, vides izglītības un vi-
des aizsardzības veicināšanā iz-
glītības iestādē un tās apkārtnē 
Olaines 1.vidusskolai piešķirts 
Latvijas ekoskolas nosaukums 
un Zaļais diploms.

• Turpinās darbs pie kapličas 
izbūves Sila kapos. Septembra 
domes sēdē apstiprināta arī pro-
jekta ceļu labiekārtošanas daļas 
realizācija, t.sk. piebraucamā 
ceļa no A5 Rīgas apvedceļa (Sa-
laspils-Babīte) līdz Sila kapu 
kapličas teritorijai atjaunošana. 
Šim mērķim piešķirti finanšu lī-
dzekļi EUR 80 418,44 apmērā.

• Swedbank, sveicot pedagogus 
Skolotāju dienā, uzdāvināja por-
tatīvo datoru, kurš pēc pašval-
dības ieteikuma tika pasniegts 
Olaines 1.vidusskolai

JAUNUMI OLAINES NOVADĀ
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņem bērnus no 1,5 
gada vecuma, un daudzi vecāki šo iespēju labprāt izmanto. Ņemot 
vērā bērnu vecumposma īpatnības, vecāku ierosinājumus un iestāžu 
vadītāju ieteikumus, Olaines novada dome pieņēma lēmumu ieviest 
papildus amata vienību "skolotāja palīgs" pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādēs. Tas nozīmē, ka jaunākā vecuma bērnu grupā 
katru dienu par audzēkņiem rūpējas audzinātāja un divi skolotāju pa-
līgi. Dome šajā budžeta gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības ies-
tādēm "Zīle", "Dzērvenīte", "Magonīte", "Ābelīte" papildus piešķīra 
finanšu līdzekļus, kopsummā EUR 17 856 apmērā. Arī turpmāk 
šim mērķim tiks ieplānoti finanšu līdzekļi kārtējā gada pašvaldības 
budžetā.

  Turpinājums 2. lpp.  

Aicināti visi novada iedzīvotāji, kuri pēdējo gadu 
laikā nav apmeklējuši ārstu un 

nav veikuši profilaktiskās pārbaudes.

Olaines Veselības centrā (Veselības ielā 5, Olainē) 
iespējams veikt BEZ MAKSAS:
• plaušu rentgenu,
• elektrokardiogrammu,
• asins un bioķīmiskās analīzes 
 (cukurs, holesterīns, aknu un nieru proves).

OLAINES VESELĪBAS
CENTRS AICINA UZ

18. oktobrī no plkst. 9.00 - 12.00

IKGADĒJO
VESELĪBAS DIENU

IKGADĒJO
VESELĪBAS DIENU

JAUNIE OLAINES BOKSERI SEVI 
LIELISKI PARĀDĪJUŠI ĪRIJĀ

Dublinā noticis tradicionālais bērnu – jauniešu starptautiskais 
boksa turnīrs. Tajā piedalījās aptuveni 80 bokseri no Latvijas, 
Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Vācijas, Lielbritānijas un Īrijas. 
Latvijas sportisti izcīnīja četras medaļas – divas zelta un divas 
sudraba medaļas.
Latvijas boksa skolu dažādās vecuma grupās pārstāvēja tieši 
Olaines klubs "Olimps". Visi četri latviešu bokseri tika līdz tur-
nīra finālam, un divi no viņiem kļuva par turnīra čempioniem. 
Finālos uzvaras izcīnīja Maksims Volčenko un Ēriks Brons-
kovs. Maksims Volčenko saņēma arī  īpašo skatītāju sim-
pātiju balvu. Igors Volčenko un Dāvids Vardiašvili izcīnīja 
sudraba medaļas.

Olaines novada pašvaldība sveic jaunos sportistus!
  Šūpoles Zeiferta ielā

  Velonovietnes   Pontons Klīvēs
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Olaines Mehānikas un tehnolo-
ģijas koledža ir visvecākā izglī-
tības iestāde Olaines pilsētā, un 
šogad tā svin 50 gadu jubileju. 
Laika gaitā šī izglītības iestāde 
ir mainījusies gan ar nosauku-
miem, gan ar saturu, bet galve-
nais paliek nemainīgs – šī ir iz-
glītības iestāde, kurā vienlaikus 
var apgūt gan izglītību, gan aro-
du un kurā tiek sagatavoti spe-
ciālisti, kuri atbilst darba devēja 
pieprasījumam. 
Olaines Mehānikas un tehno-
loģijas koledža tika izveidota 
1990.gadā uz Olaines 35.arod-
vidusskolas un Olaines tehnolo-
ģiskā tehnikuma bāzes. Savukārt 
Olaines 35.arodvidusskola tika 
izveidota 1964.gada 5.augustā, 
kurā sāka gatavot speciālistus 
Olaines Ķīmisko reaktīvu un 
Olaines plastmasu pārstrādes 
rūpnīcai. Vēlāk – 1983.gadā – 
šajā ēkā durvis vēra Olaines teh-
noloģiskais tehnikums. 
Šodien Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledža piedāvā 
iegūt pirmā līmeņa profesionālo 
augstāko un profesionālo vidējo 
izglītību, un šo iespēju izmanto 
400 izglītojamie. Koledža sa-
gatavo valsts tautsaimniecībai 
nepieciešamos speciālistus ar šā-
dām kvalifikācijām: 
• ķīmisko procesu tehniķis; 
• biotehnologa palīgs; 
• vides tehniķis;

• analītiskās ķīmijas tehniķis; 
• ķīmisko un bioķīmisko 
 rūpniecības iekārtu 
 mehāniķis; 
• pārtikas produktu kvalitātes
 inspektora palīgs. 

Koledžā tiek īstenotas arī tālāk-
izglītības un profesionālās piln-
veides programmas – ķīmijas 
tehnoloģijas un biotehnoloģija, 
ķīmijas tehnoloģija, farmacei-
tisko produktu pārdošana. Apgūt 
šīs profesijas koledžā izvēlas 
gan Olaines novada iedzīvotāji 
(sastāda apmēram 25% no ko-
ledžas izglītojamo skaita), gan 
jaunieši un pieaugušie no citām 
Latvijas apdzīvotām vietām. 
Olaines Mehānikas un tehnolo-
ģijas koledža cieši sadarbojas ar 
uzņēmējiem, kuri pārstāv kole-
džā apgūstamo profesiju noza-
res. Koledža iesaista uzņēmējus 
izglītības programmu izstrādē, 
lai audzēkņu izglītība atbilstu 
darba devēja vajadzībām. Tā-
pat koledža sadarbībā ar uzņē-
mumiem īsteno duālo izglītību, 
t.i. darba vidē balstīta izglītība 
– teoriju audzēkņi apgūst mācī-
bu iestādē, bet prasmes prakses 
laikā - uzņēmumos. Šī sadarbība 
vērtīga arī ar to, ka bieži vien 
šādā veidā koledžas audzēknis 
no praktikanta kļūst par uzņē-
muma darbinieku pat jau mācību 
laikā. 

Kā atzīmē Olaines Mehānikas 
un tehnoloģijas koledžas direk-
tors Juris Gerasimovs: "Sva-
rīgākais panākts sadarbībā ar 
Latvijas Ķīmijas un farmācijas 
asociāciju un uzņēmumiem, kas 
tajā ietilpst, proti, koledžas ab-
solventi darba tirgū ienāk jau kā 
savā profesijā strādāt motivēti 
profesionāļi, un darba devējam 
viņi otrreiz nav jāpārmāca".
Jaunieši, kuri izvēlas Olaines 
Mehānikas un tehnoloģijas ko-
ledžu, noteikti ir ieguvēji, jo 
šādi nodrošina iespēju iegūt 
prioritāru kvalifikāciju un kļūt 
par pieprasītu speciālistu, kuru 
gaida jau vienā no Latvijas uzņē-
mumiem – koledžas sadarbības 

partneriem, sekmīgi mācoties, 
saņemt ikmēneša valsts stipen-
diju un papildus mērķstipendiju 
ESF projekta ietvaros, prakses 
vietas vadošajos Latvijas uzņē-
mumos un stažēšanos ārzemēs 
radniecīgās mācību iestādēs Vā-
cijā, Zviedrijā un Itālijā. Olaines 
Mehānikas un tehnoloģijas ko-
ledžas jaunieši regulāri piedalās 
dažādos starptautiskos projektos 
(Erasmus+). Ārpus mācību laika 
jaunieši var darboties koledžas 
korī "Skandijs", kurš piedalās arī 
Latvijas skolu jaunatnes Dzies-
mu un deju svētkos un pašval-
dības pasākumos, un Olaines 
Kultūras centra amatiermākslas 
kolektīvos. 

Olaines Mehānikas un tehno-
loģijas koledžā strādā talantīgi 
pedagogi, kuri ne tikai māca, bet 
arī paši pilnveido savas zināša-
nas un prasmes tālākizglītības 
ceļā. Trīs pasniedzējiem ir dok-
tora grādi viņu specialitātē. 
Sadarbojoties pašvaldībai, Olai-
nes Mehānikas un tehnoloģijas 
koledžai, Izglītības un zināt-
nes ministrijai, Nodarbinātības 
valsts aģentūrai un uzņēmējiem, 
koledžā ir izveidota bezdarbnie-
ku pārkvalifikācijas programma, 
pēc kuras apguves tiek piedāvā-
tas darbavietas AS "Olainfarm", 
SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca 
"Biolars"", AS "Grindeks" un ci-
tos uzņēmumos.
26.septembrī koledža atzīmēja 
50.gadadienu. Svinīgajā pasā-
kumā piedalījās gan Valsts sek-
retāre Sanda Liepiņa, gan pār-
stāvji no Latvijas darba devēju 
konfederācijas, gan Latvijas 
Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju 
asociācijas, gan sadarbības part-
neri – Latvijas Finieris, Grindex, 
Olainfarm, Biolars u.c., gan 
koledžu direktori un pārstāvji, 
gan tuvākie kaimiņi no Olaines 
novada pašvaldības un izglītības 
iestādēm. Pasākumā piedalījās 
arī koledžas dibinātājs, bijušais 
direktors Valērijs Krupskis. IZM 
Valsts sekretāre Sanda Liepiņa 
pasniedza trīs Atzinības rakstus 
Olaines Mehānikas un tehno-
loģijas koledžas pedagogiem – 
Velgai Matutei, Ivaram Dumbra-
vam un Olgai Locei par iegul-
dījumu profesionālajā izglītībā. 
Pasākuma gaitā tika izteikta pa-
teicība bijušajiem skolotājiem, 
darbiniekiem un absolventiem. 
Pasākumā apsprieda, kas ir ko-
ledžas panākumu atslēga, kādi ir 
tās tālākie plāni un problēmjau-
tājumi, kavējās atmiņās, skato-
ties vēsturiskas fotogrāfijas.

Inga Vika, Olaines Mehānikas 
un tehnoloģijas koledžas 
struktūrvienības vadītāja

SVEICAM OLAINES MEHĀNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS 
KOLEDŽAS KOLEKTĪVU 50 GADU JUBILEJĀ!

Lai panākumiem un inovācijām bagāti arī turpmākie gadi! 
Lai darbs un mācības nes gandarījumu un prieku!

Esam lepni, ka mūsu novadā ir Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledža – izglītības iestāde, kura piedāvā plašas 
iespējas audzēkņiem un  kvalificētus darbiniekus darba devējiem. 
Priecājamies, ka koledžas darba kolektīvs un audzēkņi  aktīvi 
iesaistās novada sabiedriskajā dzīvē un ar savu darbību 
popularizē  Olaines novadu  publiskajā telpā.

Olaines novada pašvaldība

OLAINES MEHĀNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS KOLEDŽAI - 50

• Tiek apkopoti sabiedriskās 
apspriešanas laikā iedzīvotāju 
iesniegtie priekšlikumi "Olaines 
novada attīstības programmas 
2014.-2020." izstrādes ietvaros. 
Olaines novada pašvaldībā no-
tika Rīgas plānošanas reģiona 
sanāksme un Olaines novada 
attīstības programmas 2014.-
2020. izstrādes vadības grupas 
sanāksme, uz kuru tika aicināti 
arī pārstāvji no kaimiņu pašval-
dībām, lai izrunātu jautājumus, 
kuri ir aktuāli Olaines novadam 
un blakus esošām pašvaldībām, 
un iezīmētu projektus, kurus tu-
vākajā nākotnē var realizēt kopī-
giem spēkiem.
 

• Turpinās darbi pie Piebrauca-
mā ceļa (Kalte - Andrejbaudas) 
izbūves, kurus plānots pabeigt 
novembra vidū.

• Pabeigti gājēju celiņu atjau-

nošanas darbi Zemgales ielā 
posmā no veikala Maxima līdz 
Olaines Mežaparkam.

• Pabeigti gājēju celiņu atjau-
nošanas darbi Zeiferta ielā pos-
mā no Zemgales ielas līdz veika-
lam Supernetto.

• Pabeigti darbi Zemgales ielas 
ceļa seguma atjaunošanā posmā 
Drustu gatve - Dalbes iela. Sa-
tiksmes drošības paaugstināša-
nai ir izbūvēts ceļa ātrumvalnis 
("guļošais policists").

• Pabeigti darbi Dalbes ielas as-
faltbetona seguma atjaunošanai 
un izbūvei. Satiksmes drošības 
paaugstināšanai tiks uzstādītas 
ceļa zīmes atļautā braukšanas āt-
ruma samazināšanai.

• Turpinās darbi pie Grāvju ie-
las asfaltbetona seguma atjauno-
šanas un izbūves.

• Turpinās darbi pie pievedceļa 
Zemgales iela - Stacijas iela 2 as-

faltbetona seguma atjaunošanas.

• Turpinās darbs pie Meža ie-
las posmā no Meža ielas 6 līdz 
Meža ielai 16 (gar stadionu) 
segumu atjaunošanas – uzsākta 
braucamās daļas segumu atjau-
nošana.

• Norit ārējā apgaismojuma iz-
būves un daļējas rekonstrukcijas 
darbi Olaines novada teritorijā: 
apgaismojuma ierīkošana gā-
jēju un veloceliņam Jaunolaine 
- Olaine; ielas apgaismojuma ie-
rīkošana no apgaismojuma vadī-
bas sadales līdz laukumam spor-
tošanai ciematā "Gaismas" un 
bojātā maģistrālā apgaismojuma 
kabeļa nomaiņa Gaismas ielā 3, 
4; bojātā kabeļa nomaiņa uz jau-
nu un papildus stabu, un gaismas 
ķermeņu uzstādīšana "Olaines 
Kultūras centra" parkā, Zeiferta 
ielā 11A, Olainē; PII "Dzērve-
nīte" teritorijas apgaismojuma 
rekonstrukcija.

 Turpinājums no 1. lpp. 

  Ātrumvalnis Zemgales ielā, Olainē

  Bruģēšanas darbi Meža ielā, Jaunolainē



3

SILTUMENERĢIJAS 
APGĀDES TARIFA 
SAMAZINĀJUMS
Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija ir apstiprinājusi 
AS "Olaines ūdens un siltums" 
siltumenerģijas apgādes pakal-
pojumu tarifus. Pie esošās dabas-
gāzes tirdzniecības cenas 284,57 
EUR/tūkst.nm³, apstiprinātais 
siltumenerģijas tarifs ar akcīzes 
nodokļa komponenti aprēķināts 
60,24 EUR/MWh bez pievieno-
tās vērtības nodokļa. Salīdzinot 
ar līdz šim piemēroto tarifu, 
jaunais siltumenerģijas tarifs 
pie esošās dabasgāzes cenas ir 
par 11% jeb 7,34 EUR/MWh 
mazāks. Siltumenerģijas apgā-
des pakalpojuma tarifa sama-
zinājums ir panākts uz siltum-
enerģijas apgādes pakalpojumu 
izmaksu samazinājuma rēķina. 
Jaunais siltumapgādes pakal-
pojumu tarifs stāsies spēkā no 
2014.gada 1.novembra. 
Jau esam ziņojuši, ka AS "Olai-
nes ūdens un siltums" daļu no 
siltumtīklos nodotās siltumener-
ģijas iepērk no cita komersanta, 
kas ziemas sezonā nodrošina 
vidēji 30% no pilsētai nepiecie-
šamā siltumenerģijas apjoma. 
Ņemot vērā to, ka šāds sadarbī-
bas modelis ir devis rezultātu un 
ir kalpojis kā viens no iemesliem 
siltumapgādes pakalpojumu tari-
fu samazinājumam, AS "Olaines 
ūdens un siltums" ir noslēdzis 
sadarbības līgumu ar vēl vienu 
komersantu, no kura, uzsākot 
apkures sezonu, saskaņā ar no-
slēgto līgumu apkures sezonas 
laikā (periodā no oktobra līdz 
maijam), ik mēnesi tiks iepirkti 
apmēram 20% no kopējā tīklos 
nodotā siltumenerģijas apjoma. 
Visi nepieciešamie būvdarbi, ie-
kārtu instalācijas un salāgošanas 
darbi ir paveikti un šobrīd ar šo 
komersantu noris koriģējošais 
darbs, lai šī jaunā koģenerācijas 
stacija veiksmīgi iekļautos kopē-
jā siltumapgādes sistēmā. Olai-
nes iedzīvotāji jau šogad savos 
namos saņems lētāku siltumu. 

ŪDENSAPGĀDES TARIFA 
SAMAZINĀJUMS
Arī ūdensapgādes pakalpojumu 
kopējais tarifs Olainē, sākot ar 
1. jūliju ir samazinājies, un par 
ūdeni jāmaksā mazāk. Par ku-
bikmetra dzeramā ūdens saga-
tavošanu un piegādi, kā arī par 
izmantotā ūdens novadīšanu uz 
attīrīšanas iekārtām un attīrīšanu 
jāmaksā 1,78 eiro līdzšinējo 2,26 
eiro vietā. Līdz ar to Olaines 
pilsētā ir viens no zemākajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifiem Pierīgā.

Arī šogad AS "Olaines ūdens 
un siltums", sadarbībā ar Olai-
nes novada pašvaldību, turpina 
investīcijas ūdensaimniecības 
attīstības projektos. Turpinās 
ūdenssaimniecības attīstības 

projekta realizācija Grēnes 
ciemā:
• jaunu, pilnībā aprīkotu 
 ūdensapgādes tīklu izbūve 
 (L 3395 m);
• jaunu pilnībā aprīkotu 
 kanalizācijas tīklu izbūve 
 (L 2970 m);
• kanalizācijas spiedvada 
 izbūve (L 145 m); 
• divu pilnībā aprīkotu kanali-

zācijas sūkņu staciju  izbūve.

JAUNOLAINES KATLUMĀ-
JAS REKONSTRUKCIJA
Jaunolaines centrālās katlumā-
jas rekonstrukcijas darbu laikā ir 
veikta vecā 3 MW šķeldas katla 
nomaiņa pret jaunu, efektīvā-
ku katla iekārtu. Vienlaikus ar 
katlumājas rekonstrukcijas dar-
biem, SIA "Zeiferti" ir veikuši 
esošā 1,5 MW šķeldas katla re-
montu un sagatavošanu apkures 
sezonai. Ņemot vērā, ka siltum-
apgādes pakalpojumu sniegšanai 
ir būtiski nodrošināt pakalpoju-
ma nepārtrauktību, SIA "Zeifer-
ti" veic arī Jaunolaines centrālajā 
katlumājā esošā rezerves katla 
(ar jaudu 1,5 MW), kas aprīkots 
ar šķidrā kurināmā degli, rekons-
trukciju, pielāgojot to sašķidri-
nātās gāzes izmantošanai. 

ŠĶIROŠANAS UN PĀR-
KRAUŠANAS CENTRA 
UN DALĪTO ATKRITUMU 
SAVĀKŠANAS PUNKTA IZ-
VEIDE OLAINES PILSĒTĀ
Šobrīd ir noslēgušies projekta 
izstrādes darbi šķirošanas un 
pārkraušanas centra un dalīto at-

kritumu punkta izveidei Olainē, 
Celtnieku ielā 3. 
Projekta ietvaros tiks veikti 
šādi darbi:
• pilnībā aprīkota  laukuma  ar 

cieto segumu, lietus ūdens 
novadīšanas sistēmu un āra 
apgaismojumu ierīkošana;

• laukuma  iežogojuma uzstādī-
šana ar vārtiem un svaru tiltu;

• sarga mājas izbūve;
• esošās ēkas rekonstrukcija ar 

mērķi nodrošināt tehniskām 
prasībām atbilstoša atkritu-
mu šķirošanas centra ar jaudu 
līdz 10 000 t/gadā  izveidi, tai 
skaitā, pielāgojot telpas atkri-
tumu šķirošanas iekārtu uz-
stādīšanas  un ekspluatācijas 
vajadzībām;

• tehnoloģisko iekārtu iegāde.

Šķirošanas centrs funkcionāli 
tiks sadalīts divās daļās: 
1. Dalīto atkritumu savākšanas 
un šķirošanas punkts, kuram uz-
ņēmuma darba laikā tiks nodro-
šināta brīva iedzīvotāju piekļuve 
sašķiroto atkritumu bezmaksas 
izvietošanai konteineros.
2. Ražošanas zona, kura sevī 
ietver ražošanas (atkritumu šķi-
rošanas) cehu un konteineru lau-
kumu, kas ir paredzēts nošķiroto 
un otreiz izmantojamo materiālu 
uzglabāšanai līdz to transportē-
šanai uz pārstrādes uzņēmumu. 
Projekta mērķis – izveidot ilgt-
spējīgu atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēmu, attīstot atkritumu 
dalītas vākšanas infrastruktūras 
attīstību, lai veicinātu materiālu 
otrreizēju izmantošanu. 

LĒTĀKI SABIEDRISKO PAKALPOJUMU TARIFI, 
UZLABOJUMI UN INVESTĪCIJAS 

ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS LĪNIJA

Nr. Tehnoloģiskās iekārtas nosaukums

1 Zemgrīdas ielādes bloks 
 ar ķēdes konveijeru
2 Trumuļsieta bloks
3 Magnētiskais separators
4 Sešu darba vietu šķirošanas kabīne
5 Padeves konveijers
6 Padeves konveijers
7 Smalcinātājs
8 Ķēdes tipa konveijers
9 Padeves konveijers

Jaunuzceltā koģenerācijas stacija Olainē, Celtnieku ielā 3

Ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija Grēnes ciemā

Rekonstruēta Jaunolaines katlumāja

ŪDENSSAIMNIECĪBAS TARIFI PIERĪGĀ
(EUR/m3 ar PVN)
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas dati

1,23    1,55    1,55    1,55    1,75    1,76    1,78    1,88    2,04    2,12    2,33    2,48    2,48    2,55    2,59    2,61    2,67    3,16    3,30
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Šodien saule lec citādi,
Ar vēja šalku, ar kļavlapu sārtu,
Ar citu skaņu 
Sējot mīlestību.
Šodien ilgas aiz apvāršņa zilas
Paceļas viegli kā migla, 
Ar citu skaņu
Cerībā iet, sējot mīlestību.
/Eva Pētersone/

Olaines novada domē 2014.gada 
27.septembrī notika Jaundzimu-
šo svinīgās reģistrācijas pasā-
kums, uz kuru bijām uzaicinājuši 
33 Olaines novada jaundzimušos 
bērniņus - 20 meitenītes un 13 
puisīšus, un viņu vecākus. No 
33 mazuļiem 16 ir pirmdzim-
tie bērniņi, 9 - otrās atvasītes, 
6 - trešie bērniņi un 2 - piektie 
bērniņi ģimenē. Kopā ar māmi-
ņām, tētiem, māsiņām un brālī-
šiem, radiem un draugiem bija 
ieradušies 26 mazulīši - vecumā 
no 6 līdz 9 mēnešiem. Olaines 
novada domes priekšsēdētāja ot-
rais  vietnieks Aleksandrs Čmiļs 
apsveica bērniņu vecākus ar īpa-
šo 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 1.vidusskolas 
skolotājas Sanitas Šefleres vadī-
tais meiteņu vokālais ansamblis 
"Unda".

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 
otro vietnieku Aleksandru Čmiļu 
par sev interesējošām tēmām.
Mīļi sveicam  -   
Emīlu Mičuli, Adrianu Glasko-
vu, Agniju Jermolajevu, Lauri 
Praulīti, Elanu Neimani, Martu 
Žiļūti, Milanu Golubevu, Annu 
Mariju Bārdu, Paulu Paradovs-
ku, Renāru Fuksu, Sofiju Bon-
dari, Mariju Mihaļcovu, Dāvidu 
Sproģi, Karimu Aimanbetovu, 
Ģirtu Lūsi, Valteru Paeglīti, 

Hendriku Vilhelmu Dmitrijevu, 
Paulu Šupiņu, Gabrielu Zeizu, 
Matveju Abrosimovu, Eleono-
ru Demidovu, Danielu Johimu, 
Katrīnu Vītoliņu, Lindu Liepiņu, 
Tomasu Pālenu, Kamillu Polite-
ri, Rebeku Trupu, Beāti Zaglado-
vu, Terēzi Ievu Gaumigu, Kris-
tiānu Čukšu, Karlīnu Tēraudkal-
ni, Viktoriju Jablonsku, Markusu 
Štrausu un viņu vecākus!
Bērns ir mazs tikai īsu brīdi. 
Esiet kopā ar viņu. Pirms Jūs to 
būsiet pamanījuši, viņš jau būs 
izaudzis un aizgājis no Jums.

Ināra Brence, Olaines novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ

KO TU ZINI PAR RĪGAS - JELGAVAS CEĻU?
Šoseja Rīga – Jelgava savu pir-
mo asfalta segumu ieguva 1925. 
gadā un uzskatāma par pirmo 
asfaltēto ceļu Latvijā. Tā vēstu-
re gan ir krietni senāka. Kāds ir 
Jelgavas ceļa vēsturiskais man-
tojums, šovasar pētīja Olaines 
Vēstures un mākslas muzejs. 
Ekspedīcijā iegūtie vēsturiskie 
priekšmeti tagad apkopoti izstā-
dē un turpmāk papildinās mu-
zeja krājumus. Izstāde "Jelga-
vas ceļa mantojums" atklāta  
18. septembrī Olaines Vēstures 
un mākslas muzejā un ir skatā-
ma līdz 17.oktobrim ieskaitot.
Rīgas – Jelgavas šoseja pazīsta-
ma kā sens tirdzniecības un pasta 
ceļš. Mūsdienās, skatoties uz Rī-
gas – Jelgavas šoseju, pat grūti 
iedomāties, ka pirms vairākiem 
gadsimtiem pa šo ceļu pārvie-
tojušies tirgotāji un citi ļaudis 
no tālākām un tuvākām zemēm. 
Lai uzzinātu vairāk par ceļa pos-
mu, kas caurvij Olaines novadu, 
Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs ir veicis vairākas ekspe-
dīcijas. Izstādes apmeklētājiem 
piedāvāts apskatīt senas monē-
tas, saktas un citus interesantus 
priekšmetus, kas ekspedīciju lai-
kā atrasti Rīgas – Jelgavas ceļa 
apkārtnē, bet tiem interesentiem, 
kuri kaut kādu iemeslu dēļ neva-
rēja piedalīties izstādes atklāša-
nas pasākumā un nevar apmeklēt 
muzeju, ir iespēja noskatīties 
īsfilmu par šo ekspedīciju nori-
si pašvaldības interneta mājas 
lapā www.olaine.lv sadaļā "Vi-
deo". Īsfilma un izveidotā izstā-
de atklāj Rīgas – Jelgavas ceļa 
bagāto vēsturi.
Rakstītajos avotos Rīgas – Jel-
gavas ceļš pirmo reizi piemi-

nēts 17.gadsimta beigās. 1695.
gadā Rīgas rātes mērnieks  
E. Tolkss veica mērījumus un 
uzzīmēja Rīgas – Jelgavas ceļu 
ar tam pieguļošajām zemnieku 
saimniecībām, krogiem, pur-
viem, mežiem, upēm, grāvjiem 
un ezeriem. Ņemot vērā tā laika 
reljefa īpatnības Olaines apkār-
tnē, atkarībā no gadalaika bija 
divi ceļi, pa kuriem bija iespēja 
pārvietoties. Gar Rīgas – Jelga-
vas ceļu pletās plaši purvi, tādēļ, 

lai apbrauktu purvainās vietas, 
vasaras periodā Rīgas – Jelgavas 
ceļš bija ar vairākiem līkumiem. 
Ziemā, kad purvi aizsala, no Rī-
gas uz Jelgavu varēja nokļūt pa 
īsāku ceļu. Interesanti, ka jau 
17.gadsimtā par ceļa remontu 
rūpējās vietējie iedzīvotāji, bet 
tie, kuri pa ceļu brauca, nodokli 
nemaksāja. Rīgas – Jelgavas ceļa 
uzturēšana bija vietējo iedzīvo-
tāju obligāts pienākums līdz pat 
20.gadsimta pirmajai pusei. Ek-

spedīciju laikā tika uzzināts tas, 
ka visintensīvāk ceļš izmantots 
17.gadsimtā, 18.gadsimta vidus 
un beigu posmā un tas, ka Rīgas 
– Jelgavas ceļš ir bijis ne tikai 
vienkāršs tirdzniecības un pasta 
ceļš, bet arī starptautiska mēroga 
maršruts. Polija, Lietuva, Krie-
vija un Vācija ir tikai nedaudzas 
valstis, kuru izdotās monētas ir 
atrastas Rīgas – Jelgavas ceļa ap-
kārtnē. 2014.gada augustā Olai-
nes Vēstures un mākslas muzeja 

rīkotās ekspedīcijas laikā tika 
atrasts unikāls eksponāts – sud-
raba monēta, kas kalta Dienvi-
damerikā – Bolīvijā. Monēta 
datēta ar 17.gadsimta sākumu, 
kas vēlreiz apstiprina faktu, ka 
šoseja kādreiz bijis ceļš, pa kuru 
devušies tirgotāji pat no tālienes. 
Rīgas – Jelgavas ceļš  glabā ba-
gātu mantojumu. Nelielu daļu no 
šī mantojuma tagad ir iespējams 
apskatīt Olaines Vēstures un 
mākslas muzejā.
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26. un 27.septembrī Olainē noti-
ka pirmais "Dzērveņu festivāls". 
Festivāla moto ir "Dzērvene 
veselībai – dzērvene priekam", 
līdz ar to pasākuma divās die-
nās notika aktivitātes, kas tika 
veltītas veselības uzlabošanai un 
sportam, kā arī aktivitātes, kas 
sagādāja prieku, izklaidējot un 
izglītojot Olaines novada iedzī-
votājus. 
Pirmajā festivāla dienā Olaines 
Kultūras namā novada iedzīvo-
tāji varēja ziedot asinis "Valsts 
asinsdonoru centram". Pavisam 
šajā dienā asinis ziedot bija ie-
radušies 29 iedzīvotāji, bet no 
tiem, izsverot visus faktorus, 
asinis nodot varēja 17 donori. 
Vēl šajā dienā bija iespēja veikt 
bezmaksas redzes pārbaudi. Šo 
iespēju izmantoja 35 iedzīvotāji. 

26.septembra pēcpusdienā ik-
viens sportisko aktivitāšu piekri-
tējs varēja doties foto orientēša-
nās piedzīvojumā divās kategori-
jās – ar velosipēdu vai ar kājām, 
un pēc attēliem sameklēt Olainē 

zināmākās un atpazīstamākās 
vietas. Kontrolpunktos tika dots 
uzdevums, kas saistīts ar kon-
krēto vietu, un par katru izpildī-
to uzdevumu dalībnieki saņēma 
puzles gabaliņu, kurus saliekot 
kopā, varēja izveidot "Dzērveņu 
festivāla" logo. Kopā foto orien-
tēšanās aktivitātē piedalījās sešas 
komandas ar kopējo dalībnieku 
skaitu 23 cilvēki. Kā ātrākie fi-
nišēja "Gandrs poligrāfija" un 
"D&D", uzdevumos erudītākie 
bija "Firziķēni" un "ZALEKS", 
par tematiskākajiem tika atzīti 
"Dzērveņu eksperti", taču salie-
dētākie bija "Riepu svilinātāji".  
Balvās dalībnieku komandas 
saņēma dzērvenes no SIA "Very 
Berry", konfektes "Gotiņa" un 
citus saldumus no SIA "Skrīveru 
Saldumi" un "Aspasia", dāvanas 

no SIA "Nordic Sugar", kā arī 
"Dzērveņu festivāla" nozīmītes 
no pasākuma organizatoriem. 
Pirmā festivāla diena noslēdzās 
ar EDART.TV dokumentālo fil-
mu "Caur adatu" un tikšanos ar 

tās režisoru, kuru apmeklēja ap-
mēram 60 jaunieši.
Otrā "Dzērveņu festivāla" diena 
tika atklāta laukumā pie Olaines 
stacijas, kur notika aktivitātes 
gan divos dzelzceļa vagonos, 
gan laukumā starp veikalu "Su-
pernetto" un dzelzceļa staci-
ju. Šo pasākuma dienu atklāja 
Olaines Kultūras nama jauniešu 
teātra studija "Oda" ar īpaši šim 
festivālam sagatavotu mīmu 
priekšnesumu.
Vienā no vagoniem visas dienas 
garumā bija iespēja noskatīties 
vairākas filmas - tika piedāvāta 
nupat klajā nākusī Reiņa Kal-
naella animācijas filma "Zel-
ta zirgs", Olaines Vēstures un 
mākslas muzeja īsfilmas "Jelga-
vas ceļa mantojums" un "Katram 
savs stāsts", bērnu veidotas īsfil-
mas no bērnu vasaras nometnes 
"Radi savu filmiņu pats!".
Otrais festivāla vagons pulcē-
ja gan mazus, gan lielus, ļaujot 
izmēģināt savu radošo fantāziju, 
piedaloties smilšu kino darbnī-
cās.
Pavārs Raimonds Zommers par 
godu pirmajam "Dzērveņu fes-
tivālam", izmantojot īpašas, ie-
priekš sagatavotas receptes, pa-
gatavoja "Dzērveņu našķus", ko 
ikviens pasākuma viesis varēja 
nobaudīt.
Lai izceltu visu īpašo un Olainei 
raksturīgo, pasākuma organiza-
tori piesaistīja Olaines Mehā-
nikas un tehnoloģijas koledžas 
pārstāvjus, kuri demonstrēja 
dzērveņu ķīmijas brīnumus ķī-
miķu interpretējumā. Pasākuma 
apmeklētāji, kuri pareizi atbil-
dēja uz ķīmiķu sagatavotajiem 
jautājumiem, saņēma balviņas 
no SIA "Skrīveru Saldumi" un 
"Aspasia".
Pēcpusdienā ar koncertu "Ne 
melns, ne balts, ne skābs, bet 
salds" uzstājās deju kolektīvi 
"Oļi", "Janita" un "ABI DIVI", 
kas pulcēja gan mazus, gan lie-
lus, liekot smaidīt un priecāties 
par dejām pilsētvidē. Paralēli 
"Dzērveņu festivāla" aktivitā-
tēm darbojās tirdziņš, kur varē-
ja iegādāties dzērveņu stādus, 
skrīveru saldumus un degustēt 
mājās gatavotu vīnu. Vakarā 
Olaines Mežaparka estrādē noti-
ka festivāla un estrādes vasaras 
noslēguma koncerts ar īpašajiem 
viesiem Johnny Salamander un 
Meldru. 

Paldies par sadarbību mūsu 
atbalstītājiem – Olaines no-
vada pašvaldībai, SIA "Nordic 
Sugar", "Valsts asinsdonoru 
centram", Olaines Mehānikas 
un tehnoloģijas koledžai, SIA 
"Skrīveru Saldumi" un "Aspa-
sia", SIA "MAXIMA Latvija", 
SIA "Very Berry" un "Nacionā-
lajam botāniskajam dārzam".

Lelde Kiršteine, Olaines Kultū-
ras centra direktore

Swedbank informē – 
no 1. novembra filiālei “Olaine” tiek 
mainīts darba laiks un turpmāk klienti 
tiks apkalpoti trīs dienas nedēļā – 
pirmdien, trešdien un piektdien 
no plkst. 9.00 līdz 17.00. 

Šajās dienās filiālē tiks nodrošināti visi 
bankas pakalpojumi, ieskaitot skaidras 
naudas darījumu apstrādi pie 
darbiniekiem.

Informācija par visiem Swedbank bankomātiem, 
filiālēm, to adresēm un filiāļu darba laikiem 
atrodama Swedbank mājaslapā 
www.swedbank.lv

Pašvaldības mājas lapas www.olaine.lv labajā pusē 
(zem "Ātrajām saitēm") ir atrodama sadaļa "Vakances".  

Šajā sadaļā jūs varat iepazīties ar darba vakancēm gan Olaines 
novada pašvaldībā un tās iestādēs, gan privātajos uzņēmumos 

Olaines novadā un ārpus tā.

Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" 
aicina darbā SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU.

Iespējamā darba alga par vienu likmi 590 euro. 
Likmju skaits 1,3.

Mob. tālr. vadītājai 29571768 (zvanīt darba laikā)
e-pasts: abeliteospi@inbox.lv

 Pastnieks kā gaidīts viesis – uzticams, godprātīgs, zinošs.
Ja tas ir par Tevi – aicinam pievienoties 

Olaines pasta nodaļas kolektīvam

PASTNIEKU /- CI (ar privāto automašīnu)
 

Uzticēsim:
 darba dienās laikā no plkst. 8 līdz 16 nogādāt klientiem 

pasta sūtījumus, laikrakstus, korespondenci, veikt abonēšanu, 
norēķinus, maksājumus.

Strādājot mūsu komandā, Tu iegūsi:
stabilus ienākumus (426 EUR plus automašīnas amortizācijas 

apmaksa), sociālās garantijas, citas LP lojāla darbinieka 
priekšrocības un iespējas, labi iepazīsi Olaini un novadu.

Pieteikties: personīgi Olaines pasta nodaļā, Zeiferta ielā 13A 
vai CV sūtīt uz e-pastu personals@pasts.lv

Tālrunis: 67962340, 25701967

DARBA SLUDINĀJUMI
www.olaine.lv

OLAINĒ AIZVADĪTS PIRMAIS 
"DZĒRVEŅU FESTIVĀLS"

Olaines novada pašvaldība izsludina divistabu dzīvokļa 
"Stacija Olaine 4" – 2 (40,40 m²), Pārolainē, Olaines pagastā, 

Olaines novadā, atsavināšanas izsoli. 
Pieteikšanās termiņš – 2014.gada 14.novembris plkst.12.00. 

Atsavināšanas sākumcena ir EUR 6300.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā 

www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".
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Avārijas situācijā, t.i. ja koks ir bojāts, ap-
draud cilvēku drošību un tamlīdzīgos gadīju-
mos, iedzīvotājam par šādu situāciju ir jāziņo 
teritorijas apsaimniekotājam AS "Olaines ūdens 
un siltums", zvanot uz tehnisko dienestu  
(tālr. 67966335), vai jāinformē personīgi, iero-
doties AS "Olaines ūdens un siltums" iedzīvo-
tāju apkalpošanas daļā Olainē, Kūdras ielā 27.
Visos citos gadījumos, kad nepieciešama koka 
nozāģēšana  vai kādas koka daļas apzāģēša-
na un koks atrodas uz daudzdzīvokļu mājai 
pieguļošas zemes, iedzīvotājiem jāiesniedz ie-
sniegums mājas apsaimniekotājam – AS "Olai-
nes ūdens un siltums", kurš savukārt veiks kon-
krētas mājas iedzīvotāju aptauju, kurā dzīvokļu 
īpašnieki aicināti paust viedokli par konkrētu 
gadījumu. Ja aptaujas rezultātā attiecīgās mā-

jas dzīvokļu īpašnieku vairākums (t.i. 51% un 
vairāk) atbalsta kaimiņa ierosinātās darbības – 
koka daļēju apzāģēšanu  vai nozāģēšanu, tad 
AS "Olaines ūdens un siltums", pamatojoties uz 
iedzīvotāju viedokli, vēršas Olaines novada paš-
valdības būvvaldē ar lūgumu saskaņot veicamās 
darbības. Būvvaldes saskaņojuma gadījumā  
AS "Olaines ūdens un siltums" rīkojas atbilstoši 
pieņemtajam lēmumam. 
Gadījumā, ja iedzīvotājs ierosina nozāģēt kādu 
koku vai tā daļu, un koks atrodas uz pašval-
dībai piekrītošas zemes, tad iedzīvotājs raksta 
iesniegumu AS "Olaines ūdens un siltums", un 
uzņēmums izvērtē ierosinātas darbības pama-
totību un pozitīva vērtējuma gadījumā saskaņo 
veicamās darbības Olaines novada pašvaldības 
būvvaldē.

Sporta klubs “Olaine” aicina interesentus no-
darboties ar tenisu, galda tenisu un badminto-
nu. Nodarbības vadīs treneris ar profesionālo 
izglītību Andrejs Šlikovs (sert. Nr. 650), trenera 
stāžs 9 gadi.
Sporta klubs lepojas ar saviem sportistiem, kuru 
sasniegumi ir Latvijas un Eiropas mērogā. Pa-
teicoties trenera pieredzei un sabalansētajiem 
treniņiem, audzēkņi gūst labus rezultātus un 
ar savu piemēru iedvesmo daudzus jauniešus 
pievērsties aktīvam, sportiskam un veselīgam 
dzīvesveidam. Spēlēt tenisu, galda tenisu, bad-

mintonu  un nepārtraukti pilnveidoties grupu 
nodarbībās var bērni, jaunieši un arī pieaugušie.
 Jaunākajā grupā pieņem bērnus no 
4 līdz 12 gadu vecumam. Vecākajā – sākot no 
13 gadu vecuma.
Jaunākajā grupā nodarbības ietvers: vispārējo 
fizisko sagatavošanu, speciālo fizisko sagatavo-
šanu, peldēšanu, rotaļāšanos un sacensības.
Esi aktīvs, pievienojies mums!

Sīkāka informācija, pieteikšanās: 29352398 vai  
A73OLAINE@gmail.com

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ

21.septembrī Jaunolaines kul-
tūras namā visas dienas garu-
mā sporta deju prasmē spēkiem 
mērojās bērni no visas Latvijas 
vecumā no 3 līdz 18 gadiem. 
Sacensību organizētāji bija Jūli-
ja Guseva un Deniss Artemjevs, 
kuri vada salīdzinoši nesen Olai-
nes novadā izveidoto "Dance 
Art" sporta deju studiju. 
Uz sacensībām bija ieradušies 
vairāk kā 200 dejotāju. Pasā-
kums noritēja skaisti iekārtotās 
telpās, par kurām bija parūpē-
jusies "Irina Art". Sporta deju 
sacensības vadīja Ilmārs Ozols. 
Lai viss noritētu korekti, sporta 
dejotājus vērtēja tiesnešu ko-
manda. Galvenais tiesnesis bija 
Latvijas Sporta Deju Federācijas  
prezidents Vito Feldmanis.
Sacensības sporta dejās izcēlās 
ar vārdos neaprakstāmu skaistu-

mu, grāciju, ķermeņa kustībām 
un krāšņumu. Bērnu un jauniešu 
dejotāju sejās nenodzisa smaidi, 
ko novērtēja arī skatītāji, veltot 
dejotājiem atzinības pilnus ap-
lausus. Vakara programmā noti-
ka AS "Olainfarm" kausa izcīņa 
pieaugušajiem Latīņamerikas 
dejās. Par kausu cīnījās pāri no 
dažādiem sporta deju klubiem. 
Pirmo vietu un naudas balvu ie-
guva Lesija Bogačeva un Kris-
taps Kalva no sporta deju kluba 
"Vecrīga". 
Galvenā sponsora AS "Olain-
farm" dāvana Samsung televi-
zors bija paredzēts sporta deju 
studijai, kura uz sacensībām ie-
radīsies vislielākajā skaitā. Tele-
vizors palika Olainē, to saņēma 
sporta deju kolektīvs "Olaine" 
Ingas Cepītes vadībā.
Visas dienas garumā par labu 

garastāvokli sacensību starplai-
kos rūpējās "Minionu" lelles, 
Maskavas nama kafejnīca, kā arī 
sarūpētie zirgi no staļļa "Maijro-
zes", kas vizināja bērnus.
Par veiksmīgu sacensību norisi 
gribam lielu paldies teikt sacen-
sību galvenajiem sponsoriem 
AS "Olainfarm" un Olaines no-
vada domei. Paldies arī Olaines 
novada pašvaldības policijai, 
SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca 
Biolars", SIA "Stenders", Jāņa 
Rozes grāmatnīcai, SIA "Salta 
BM", SIA "Olanija", Ziedu salo-
nam "Elizeja", veikalam "Krust-
punkts", Olaines 2.vidusskolas 
skolēniem Romanam Gusevam, 
Vladimiram Medvedevam, Ņi-
kitam Guļinam un Sandrai Gro-
movai. 

Jūlija Guseva

SPORTA DEJU SACENSĪBAS 
"DANCE ART CUP"

Kur vērsties, lai likvidētu bojātu koku?

13. septembrī Jaunolaines Kultūras namā notika Jaunās 
2014./2015. sezonas atklāšanas svētki. Pasākumā aktīvu da-
lību ņēma bērnu vokālā studija "Serpentīns" (vadītāja Jūlija 
Streļajeva); deju fitness "Zumba" (vadītāja Ilze Skrabe); deju 
kopa "Viducis" (vadītāja Elīna Grebežniece); senioru vokālais 
ansamblis "Sarma" (vadītāja Baiba Ozoliņa); jauniešu deju ko-
lektīvs "Kalējs" (vadītājs Mārcis Zeibots); dāmu deju kolektīvs 
"Senjoritas" (vadītāja Regīna Grebežniece); aerobika/veselības 
grupa  (vadītāja Ludmila Saveļjeva); bērnu vokālais ansamblis 
"Spārītes" (vadītāja Olga Zujeviča); bērnu deju kolektīva "Pie-
nenīte" mammu grupa (vadītāja Jeļena Panfilova); sporta deju 
studija "Dance Art" (vadītāji Jūlija Guseva un Deniss Artme-
jevs); bērnu deju kolektīvs "Pienenīte" (vadītājas Svetlana Ļit-
vinova, Aija Freimane, Jeļena Panfilova).
Atklāšanas pasākumā visiem apmeklētājiem bija iespēja ne ti-
kai noskatīties kolektīva prezentāciju, bet arī ņemt aktīvu dalību 
atklātajās nodarbībās, draudzīgā gaisotnē pārrunāt interesējošos 
jautājumus ar pulciņu un kolektīvu vadītājiem, kā arī novērtēt 
kolektīvu sniegumu vakara koncertā.
Gaidam dalībniekus Jaunolaines Kultūras nama interešu 
izglītības pulciņiem un kolektīviem!

OLAINES MĀKSLAS VINGROTĀJĀM VEIKSMĪGS 
STARTS JŪRMALAS ATKLĀTAJĀ ČEMPIONĀTĀ

Šī gada 27. - 28. septembrī norisinājās Jūrmalas atklātais čem-
pionāts mākslas vingrošanā. Tajā ļoti veiksmīgi startēja Olaines 
jaunās un talantīgās vingrotājas Anastasija Kudrjavceva un Nel-
lija Ņeļubina. Anastasija savā vecuma grupā izcīnīja 2.vietu, bet 
Nellija savā vecuma grupā palika 3.vietā.
Olaines Sporta centrs un Olaines novada pašvaldība sveic jaunās 
vingrotājas ar panākumiem un novēl neapstāties pie sasniegtā!

JAUNĀS SEZONAS 
ATKLĀŠANAS SVĒTKI

AICINA PIETEIKTIES BĒRNUS, JAUNIEŠUS UN PIEAUGUŠOS 
GALDA TENISA, TENISA UN BADMINTONA NODARBĪBĀM
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• Noslēgt noteikta termiņa telpu 
nomas līgumu par neapdzīvojamām 
telpām Meža ielā 2, Jaunolainē  
(72.4 m² platībā), ar SIA "ROUDI" 
līdz 2015.gada 31.decembrim.

• Akceptēt Olaines novada bā-
riņtiesas priekšsēdētājas I.Vilneres 
ziņojumu "Olaines novada bāriņ-
tiesa 01.10.2009.-01.09.2014." Uz-
dot pašvaldības izpilddirektoram 
Ģ.Batragam, gatavojot pašvaldības 
2015.gada budžetu, ieplānot līdzek-
ļus jaunas amata vienības ieviešanai 
Olaines novada bāriņtiesā.

• Sakarā ar Olaines novada bāriņ-
tiesas vēlēšanām ievēlēt uz 5 gadiem 
Irēnu Vilneri par Olaines novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāju un Niāru 
Zālīti par Olaines novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieku.

• Ievēlēt Diānu Spundi par Olai-
nes novada bāriņtiesas locekli ar 
mēnešalgu uz 5 gadiem. Ievēlēt 
par Olaines novada bāriņtiesas lo-
cekļiem ar stundas apmaksas likmi 
uz 5 gadiem: Aiju Briedi (Valsts 
policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Olaines iecirkņa Mārupes iecirkņa 
priekšniece); Daci Lasmani (Olai-
nes 1.vidusskolas psihologs); Iritu 
Ņedorezovu (Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas vecākais 
inspektors); Veldu Veinbergu (Olai-
nes 1.vidusskolas struktūrvienības 
Olaines sākumskolas direktora viet-
niece). Olaines novada bāriņtiesas 
locekļiem atļaut savienot amatus.
 

• Grozīt Olaines novada domes 
2014.gada 29.janvāra nolikuma Nr.1 
"Olaines novada pašvaldības atlīdzī-
bas nolikums" 5.2.punktu, aizstājot 
teikumu "Bāriņtiesas locekļi var 
saņemt atlīdzību līdz 20 darba stun-
dām mēnesī." ar teikumu "Bāriņtie-
sas locekļi var saņemt atlīdzību līdz 
30 darba stundām mēnesī." Lēmums 
stājas spēkā ar 2015.gada 1.februāri.

• Olaines novada jauniešu projektu 
konkursa ietvaros piešķirt finansē-
jumu šādiem projektiem par kopējo 
summu EUR 3185:
1. "Eiropas Jauniešu parlamenta 

Kurzemes – Zemgales reģionālā 
sesija’14" 600 EUR 

 (Olaines 2.vsk.);
2. "Baskāju taka" 350 EUR 
 (Olaines 2.vsk.);
3. "Novada krāsas. Sarkans." 
 600 EUR (Olaines Mūzikas un 

mākslas skola);
4. "Latviešu un slāvu tautu dzīveszi-

ņa" 310 EUR (Olaines 2.vsk.);
5. "Seko savai zvaigznei" 
 435 EUR (Olaines 2.vsk.);
6. "Foto konkurss: Rīga – Eiropas 

kultūras galvaspilsēta 2014" 
  300 EUR (Olaines 2.vsk.);
7. "Daiļliteratūras lasīšanas veicinā-

šana skolu jauniešu vidē"
 400 EUR (Olaines 1.vsk.);
8. "Tavs gājiens" 190 EUR (Olaines 

Vēstures un mākslas muzejs).
 

• Komandēt divus pašvaldības pār-
stāvjus – Ilzi Mazuri (pašvaldības 
projektu vadītāja), Kristīni Matuzo-
ni (pašvaldības izpilddirektora viet-
niece) un deleģēt astoņus jauniešus 
no Olaines 1.vidusskolas un Olaines 
2.vidusskolas uz pilsētu Lincoln 
(Lielbritānija) uz trešo projekta part-
neru tikšanos projekta "The Hand-
book of positive European Citizen" 
ietvaros no 2. līdz 5.oktobrim.
 

• Piešķirt G.G. nokavētā nodokļa 
parāda par 2011., 2012., 2013. un 

2014.gadu un nokavējuma naudas 
samaksas termiņa pagarinājumu par 
nekustamo īpašumu d/s "Ieviņa-99", 
Medemciemā, Olaines pag., līdz 
2015.gada 10.septembrim.

• Piešķirt I.L. nokavētā nodok-
ļa parāda par 2013. un 2014.gadu 
un nokavējuma naudas un kārtējo 
maksājumu par 2014.gadu samaksas 
termiņa pagarinājumu par 22 nekus-
tamiem īpašumiem Olaines pagasta 
teritorijā līdz 2015.gada 24.martam.

• Atcelt 2014.gada 28.maijā no-
slēgto vienošanos "Par nokavētā 
nodokļa parāda un nokavējuma nau-
das samaksas termiņa pagarinājumu 
A.J. par viņam piederošajiem nekus-
tamajiem īpašumiem" ar šī lēmuma 
pieņemšanu. Uzdot pašvaldības īpa-
šuma un juridiskās nodaļas juristei 
A.Lejai sagatavot lēmumu-izpild-
rīkojumu par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda piedziņu no A.J. 
bezstrīdus kārtībā.

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam 
Brīvzemnieki, Blijās, Olaines pa-
gastā – sadalot nekustamā īpašuma 
zemes vienību divos patstāvīgos ne-
kustamajos īpašumos. 

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamiem īpašumiem Ūbe-
ļu ielā 8, Ūbeļu ielā 10 un Ūbeļu ielā 
12, Stūnīšos, Olaines pagastā.

• Pieņemt finansējumu no Lauku 
atbalsta dienesta EUR 4598.58 ap-
mērā, lai nodrošinātu Āfrikas cūku 
mēra un Klasiskā cūku mēra ierobe-
žošanas pasākumu īstenošanu, iegā-
dājoties dzesētavas. Nodot dzesēta-
vas bezatlīdzības lietošanā medību 
tiesību lietotājiem Olaines novada 
teritorijā produkcijas uzglabāšanai, 
noslēdzot patapinājuma līgumu, lai 
tādējādi īstenotu epizootiju ierobe-
žošanas pasākumus - nodrošinātu 
Pārtikas un veterināro dienestu ar 
nomedīto mežacūku paraugiem un 
pārtikas drošības, sabiedrības vese-
lības un tautsaimniecības nozares 
(cūkkopības) aizsardzības nolūkā 
veicinātu mežacūku medības laikā, 
kad apkārtējās vides temperatūra ir 
pozitīva.

• Apstiprināt pašvaldības speciālā 
budžeta – autoceļu fonda, kuru vei-
do ikgadējās valsts pamatbudžeta 
valsts autoceļu fonda programmai 
piešķirtās mērķdotācijas, vidējā ter-
miņā (trijiem gadiem) izlietojumu 
šādiem mērķiem: 
1. pašvaldības autoceļu uzturēšanai, 

rekonstrukcijai un būvniecībai, 
kā arī satiksmes drošības uzlabo-
šanai, t.sk.: 

 1.1. uzturēšana ziemā; 
 1.2. uzturēšana vasarā; 
 1.3. bedrīšu remonts;
 1.4. segumu uzturēšana, 
  remonts, renovācija; 
 1.5. satiksmes drošība - ceļu 
  satiksmes organizēšanas 
  tehnisko līdzekļu, luksoforu
   uzturēšana, remonts; 
 1.6. horizontālo apzīmējumu 
  uzturēšana, remonts;
 1.7.  tiltu uzturēšana;
2. autoceļu būvprojektu izstrādei;
3. autoceļu rekonstrukcijas darbu 

veikšanai;
4. avārijas seku un dabas katastrofu 

izraisīto postījumu likvidācijai 
pašvaldības autoceļu tīklā.

• Pievienoties dzīvojamās mājas 
Jelgavas ielā 18, Olainē, 26.augusta 
kopīpašnieku balsošanas protoko-

lam, kā 2 dzīvokļu kopīpašniecei 
par dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 
18 iekšpagalma asfalta seguma at-
jaunošanas darbiem, balsojot "par" 
ar 3%. Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai apmaksāt pašvaldībai piede-
rošā sociālā dzīvokļa Nr.X dzīvokļa 
īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 
domājamās daļas īpašnieka izdevu-
mus 50% apmērā.

• Atbalstīt DKS "Lazdas" projek-
tu "Par iekšējās melioratīvās sistē-
mas sakārtošanu (grāvju tīrīšanu) 
uz DKS "Lazdas" koplietošanas 
zemes" par kopējo summu EUR 
2918.52 ar pašvaldības līdzfinansē-
jumu 50% apmērā (EUR 1459.26). 

• Atbalstīt d/s "Liepas" projektu 
"Dārzkopības sabiedrības "Lie-
pas" iekšējā koplietošanas ceļa 
asfaltseguma izbūve" par kopējo 
summu EUR 4007.52 ar pašvaldī-
bas līdzfinansējumu 50%  apmērā  
(EUR 2003.76). 

• Piešķirt EUR 14 500 Olaines sli-
dotavas saldēšanas iekārtas remonta 
veikšanai.

• Piešķirt EUR 9 645 OPII "Zīle" 
zāles un jumta remontdarbiem, žoga 
atjaunošanai un teritoriālās apsar-
dzes pārbūves darbiem.

• Apbalvot Olaines 1.vidusskolas 
direktoru Jāzepu Volānu ar Olaines 
novada domes Atzinības rakstu par 
ilggadēju darbu skolēnu izglītošanā 
un ieguldījumu izglītības iestādes 
attīstībā, un sakarā ar nozīmīgu dzī-
ves un darba jubileju.

• Apbalvot Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledžas direktoru Juri 
Gerasimovu ar Olaines novada do-
mes Atzinības rakstu par nozīmīgu 
ieguldījumu jaunatnes audzināšanā, 
izglītības jomas attīstībā novadā 
un par veiksmīgu sadarbību ar paš-
valdību (J.Gerasimovs kā direkto-
ra vietnieks darbu koledžā uzsāka 
1991.gadā un no 2011.gada 10.au-
gusta ir koledžas direktors), sveicot 
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas 
koledžas 50 gadu jubilejā.

• Uzņemt J.K. ilgstošās sociālās 
aprūpes pakalpojuma saņemšanai 
Olaines sociālās aprūpes centrā uz 
pastāvīgu laiku.

• Pieņemt no J.K. dāvinājumu: 
dzīvokli Nr.X (61,9 m² platībā) 
un mājas un zemes kopīpašuma – 
619/2219 domājamo daļu, Ošu ielā 
13, Jaunolainē, ar visām tiesībām un 
pienākumiem, kas saistīti ar šo dzī-
vokļa īpašumu un attiecas uz to. 

• Piešķirt V.K. vienreizēju pabal-
stu 499,58 euro, apsaimniekošanas 
un komunālo maksājumu parāda 
nomaksai par dzīvokli Stacijas ielā, 
Olainē.

• Piešķirt A.V. vienreizēju pabal-
stu 417,81 euro, apsaimniekošanas 
un komunālo maksājumu parāda 
nomaksai par dzīvokli Kūdras ielā, 
Olainē.

• Piešķirt I.E.Z. ikmēneša pabalstu 
EUR 60 bērnu pieskatīšanas izde-
vumu segšanai no 2014.gada 1.sep-
tembra līdz 2014./2015.mācību gada 
beigām.

• Apstiprināt zemes "Ūdrainītes", 
Jaunolainē (20.06 ha platībā), No-
mas tiesību mutiskās izsoles 23.sep-
tembra protokolu (nomas lietošana 
uz 7 gadiem, nomas maksa gadā 
EUR 1500 un PVN).

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 Do-
mes Vēstis" savā pasta kastītē, tad 
piesakieties pakalpojuma saņem-
šanai. 

Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz 
vietas pašvaldībā (Zemgales 
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2, 
Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā 
(Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stū-
nīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma nu-
muri elektroniskā formā (sākot no 
2006.gada) ir atrodami 
www.olaine.lv 

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

Saistošie noteikumi Nr.13 
"Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas

kārtību Olaines novadā" 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta 
8.1 daļu un Pārejas noteikumu 63.punktu. Apstiprināti ar Olaines no-
vada domes 2014.gada 24.septembra sēdes lēmumu (11.prot., 22.p.).

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Olaines novada paš-
valdība realizē likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta 
8.1. daļā deleģētās tiesības attiecībā uz Olaines novada pašvaldī-
bai piederošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām (to daļām) 
un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi zem šīm mājām. 

2.  Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un 
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atro-
das, maksā:

2.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti 
 ar pašvaldību;
2.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) 

ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
2.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma 

reģistrēšanai zemesgrāmatā);
2.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.
3.  Noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 46.pantā 
 noteiktajā kārtībā un piemērojami no 2014.gada 1.janvāra.

Saskaņā ar Olaines novada Saistošo noteikumu Nr.17 "Olaines 
novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas 
noteikumi" (spēkā no 20.10.2010., ar grozījumiem 26.10.2011.; 
23.10.2013.) 4.17.punktu, 
lauksaimniecībā izmantojamās (neapstrādātās) zemes 
platības pļaujamas ne retāk kā divas reizes sezonā, ne 
vēlāk kā līdz 30.jūnijam un 20.oktobrim, tāpēc aicinām līdz 
šī gada 20.oktobrim nodrošināt lauksaimniecībā izmantojamo 
(neapstrādāto) zemes platību nokopšanu (zāles nopļaušanu, zemes 
uzaršanu), lai nepieļautu kūlas veidošanos. Atbildība par minētā 
Saistošo noteikumu 4.17.punkta neievērošanu paredzēta Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta 2.daļā – naudas sods 
fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet 
juridiskajām personām – no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.
Lūgums ievērot Olaines novada saistošo noteikumu prasības par 
teritoriju sakopšanu. 

Olaines novada pašvaldības policija

Sākoties jaunajam mācību gadam un bērniem atgriežoties no vasaras 
brīvlaika, svarīgi atcerēties par bērnu drošību uz ielām:
• Ievērot ceļu satiksmes noteikumus un ielas šķērsot 
 tikai atļautās vietās;
• Tumšajā laikā jālieto atstarotāji;
• Ejot kājām vai braucot ar riteni, nedrīkst klausīties 
 mūziku ar "austiņām";
• Nerunāt ar svešiniekiem uz ielas;
• Nelielīties publiski ar savām mantām, ko varētu iekārot zagļi.

Ārkārtas situācijās zvanīt uz 112 vai uz Olaines novada pašvaldī-
bas policijas tālruņiem 67967196 vai 29198070.

ATGĀDINĀJUMS LAUKSAIMNIECĪBĀ 
IZMANTOJAMO ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM!

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
ATGĀDINA SKOLĒNIEM UN VIŅU VECĀKIEM

Ar domes lēmumiem var iepazīties mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti".
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Angļu valoda bez priekšzināšanām
Pasniedzēja Jekaterina Budo
Rotu izgatavošanas nodarbības
Pasniedzēja  Ligita Jegorova
Gleznošanas studija
Pasniedzēja Gunta Brakovska
Tamborēšanas nodarbības
Pasniedzēja Tatjana Kruglova
Olaines novada čempionāts zolītē 
(1.kārta)
Igo koncerts un dzejas grāmatas "Debesis karstas" 
prezentācija. Koncertā piedalīsies Igo un pianists 
Jānis Strazds 
Latvijas Mākslas akadēmijas 2.kursa maģistrantes 
Jeļenas Kažokas darbu izstādes atklāšana
Atpūtas vakars Olaines novada senioriem

Cirka izrāde "Pasakainā planēta"

Ligitas Jegorovas Pērļošanas izstādes atklāšana 
(seko līdzi informācijai www.olaine.lv)
Bērnu zīmējumu izstāde "Tādu es Tevi redzu Latvija"

Dziesmu festivāls "Dziedāsim kopā Latvijai"
Velgas Kūkumas fotoizstāde sadarbībā ar ģitārspēles 
virtuozu Agri Siliņu "Sibīrijas valdzinājums"
Olaines novada čempionāts dambretē

Olaines novada čempionāts zolītē 
(2.kārta)
Koncerts par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai
Dziesmu un deju iestudējums "Saule aust" par godu 
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
Teātra izrāde "Sieviņa uz stundu vai kafija diviem"
Aktieri: Jānis Jarāns, Jūlija Ļaha, Jānis Reinis, 
Dainis Porgants
Pasākums Paaudžu tikšanās

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Sporta centrā, 
Zemgales ielā 33A
Olaines Kultūras namā
Biļešu cena EUR 3.00
(Biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā)
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Kultūras namā. Senioriem ieeja 
bezmaksas, pārējiem EUR 2.00
Jaunolaines Kultūras namā
Biļešu cena EUR 4.00
Olaines Vēstures un mākslas muzejā 

Jaunolaines Kultūras namā

Jaunolaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā

Olaines Sporta centrā 
Zemgales ielā 33A
Olaines Sporta centrā
Zemgales ielā 33A
Olaines Kultūras namā

Jaunolaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā
Biļešu cena EUR 5.00 – 8.00
(Biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā)
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Pirmdienās, trešdienās 
plkst. 18:00 - 19:30
Trešdienās 
plkst. 18:00 - 19:30
Piektdienās 
plkst. 17:00 - 19:00
Pirmdienās (sākot ar 20.10.) 
plkst. 17:00 - 19:00
18.10. plkst. 10:30

19.10. plkst. 17:00

21.10. plkst. 16:00

25.10. plkst. 16:00

26.10. plkst. 12:00

29.10. laiks tiks precizēts

01.11.- 18.11. 
Kultūras nama darba laikā
01.11. plkst. 14:00
07.11. plkst. 19:00

08.11. plkst. 11:00

15.11. plkst. 10:30

16.11. plkst. 15:00

17.11. plkst. 17:00

22.11. plkst. 18:00

27.11. plkst.11:00

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
oktobrī

Pasākumi Olaines novadā oktobrī un novembrī

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā no 09.09.2014. līdz 09.10.2014. reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

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

Balodis Ringolds, 42 gadus vecs, 19.09.2014.
Bērziņš Kārlis, 70 gadus vecs, 29.09.2014.
Bitīte Tatjana, 62 gadus veca, 09.10.2014.
Dimpere Adeļa, 71 gadu veca, 28.09.2014.
Golubeva Inna, 38 gadus veca, 13.09.2014.

Gončarova Marija, 79 gadus veca, 25.09.2014.
Jankovska Vera, 57 gadus veca, 28.09.2014.

Kosīte Vilma Elvīra, 94 gadus veca, 02.10.2014.
Kuzmans Jānis, 52 gadus vecs, 05.10.2014.
Lauska Irmīna, 71 gadu veca, 02.10.2014.

Matisāne Regīna, 79 gadus veca, 05.10.2014.
Rasa Ruta, 57 gadus veca, 11.09.2014.

Rušmane Guna, 79 gadus veca, 09.09.2014.
Voitāne Maiga, 80 gadus veca, 20.09.2014.

Zavjalova Jevgeņija, 72 gadus veca, 27.09.2014.
Ždanova Klavdija, 77 gadus veca, 19.09.2014.

Djomins Jurijs, 72 gadus vecs, 15.09.2014.
Fjodorova Anna, 88 gadus veca, 23.09.2014.

Papiļevs Jevgeņijs, 40 gadus vecs, 15.09.2014.

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 09.10.2014.

Leonīdu un Olgu Jakušenko!
Laulība noslēgta 1964.gada 20.jūnijā Rīgas pilsētas 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā.

Sergeju un Janīnu Ščukinus!
Laulība noslēgta 1964.gada 26.septembrī Rīgas rajona 
Olaines ciema izpildu komitejā.

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.

70.gadskārtā
Dukuli Astrīdu
Eglīti Albertu
Kučinsku Valentinu
Lučaņinovu Rudīti
Mergoldi Tatjanu
Mirzojanu Elmiru
Olševski Leonu
Runiku Juri

75.gadskārtā
Davidoni Irenu
Komkovu Geļinu
Lapatinu Viktoriju
Ļahovski Nikolaju
Ļihadejevsku Nadeždu
Nipāni Geroniju
Ozoliņu Baibu
Petuhovu Aleksandru
Ščukinu Sergeju
Trofimovu Rozu
Vasiļjevu Ņinu

80.gadskārtā
Buharijevu Nadeždu
Feoktistovu Tamaru
Fjodorovu Margaritu
Jefremovu Mariju
Luņevu Valentīnu
Pavītolu Helmutu
Rogu Rūdolfu
Sauleskalnu Leonardu
Šļahotu Valentīnu
Špakovu Lidiju
Vēveru Jāzepu

85.gadskārtā
Gailīti Klāru
Jaksanovu Anastasiju
Prošenkovu Anitu
Semjonovu Pelageju
Šļapinu Dmitriju

90.gadskārtā
Daņiļeviču Lidiju

92.gadskārtā
Liavikinu Marfu

100.gadskārtā
Sporāni Valēriju


