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NOVADU VEIDO SKAISTĀKU
UN SAKOPTĀKU

23. aprīlī, pavasarim vēl joprojām "rādot zobus", visā Latvijā
aizvadīta Lielā talka, kuras vadmotīvs šogad bija "Latvijai būt
zaļai!". Talkots tika vēl aktīvāk
nekā pērn, proti, šogad oficiāli
talka norisinājās 1750 pieteiktajās vietās.
Izņēmums nebija arī Olaines
novads, kur talka norisinājās

gan oficiāli pieteiktajās vietās,
gan arī mazāka mēroga pulciņos, sakopjot attiecīgo teritoriju.
Sestdien talkā piedalījās novada
pašvaldības darbinieki, uzņēmumi, iestādes, jaunieši, skolu
un bērnudārzu pārstāvji, kā arī
daudzi citi, kurus nav iespējams
pat uzskaitīt. Par to var pārliecināties arī interneta vietnes

www.olaine.lv foto galeriju
sadaļā.
Var redzēt, ka novads kļūst sakoptāks, taču darāmais paliek
pietiekami daudz arī ārpus Lielās talkas norises.
Olaines novada pašvaldība izsaka lielu pateicību visiem, kuri
iesaistījās Lielajā talkā, veidojot
novadu skaistāku un sakoptāku!

BŪSIM GODPRĀTĪGI!
Uzņēmums "Olaines ūdens un
siltums" vēlas atgādināt pilsētas un novada iedzīvotājiem, ka
atkritumu savākšana nav tikai
vienreizēja akcija. AS "Olaines
ūdens un siltums" vēlas pateikties ikvienam novadniekam, kas
apzinīgi sakopj savu apkārtni un
saprot, ka atkritumu savākšana un sakopšana nebūt nav lēts
pasākums, tāpēc ir noslēdzis līgumu. Tomēr ar nožēlu jāatzīst,
ka Olaines pilsētā un citviet novadā joprojām ir iedzīvotāji, kas
uzskata, ka maksāt par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu nav
viņu pienākums, piemēram, ir
iedzīvotāji, kas savus sadzīves
atkritumus izmet autobusu pieturās. Jā, viņiem šāda rīcība neko
nemaksā, taču par šo atkritumu
savākšanu un aizvešanu maksā
visi iedzīvotāji, kas godprātīgi
noslēguši līgumus.
Līgums ir jānoslēdz gan privātmāju iedzīvotājiem, gan juridiskām personām, gan arī dārzkopības sabiedrību dalībniekiem
(sezonālie līgumi). Atcerieties,
ka privātmāju iedzīvotāji nedrīkst savus nešķirotos atkritumus mest sabiedriskajās vietās
vai daudzdzīvokļu māju pagalmos izvietotajos konteineros!
Par šādām darbībām pašvaldības
policija var piemērot administratīvo sodu.
Būsim godprātīgi – pirms izmest savus atkritumus, noslēgsim līgumu par atkritumu
izvešanu!

Olaine
atceras
Olaines veterāni: "Olaine
ir ļoti mainījusies, un šīs
pārmaiņas ir uz labu."
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Skolēni vasarā
varēs nopelnīt
Informējam par skolēnu
nodarbinātību vasarā
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Nepalaid
garām!
Olainē piedāvās aizraujošu
"Muzeju nakti"
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"OLAINES APĻI" PIECGADI
SVINĒS AR JAUNUMU –
16 KILOMETRU DISTANCI
Olaines Sporta centrs aicina visus skriešanas entuziastus sākt
gatavoties iemīļotajām krosa skriešanas sacensībām
"Olaines Apļi 2016". Šis ir īpašs gads, jo sacensības svinēs
savu piekto jubileju. Kā dāvanu garo distanču skrējējiem esam
sarūpējuši jaunu distanci 16 kilometru garumā.
SACENSĪBAS NORISINĀSIES OLAINES NOVADA
SVĒTKU LAIKĀ – 28. MAIJĀ,
STARTĒJOT OLAINES MEŽAPARKĀ.
Lai veiksmīgi startētu, aicinām skrējējus gatavoties sacensībām
jau laicīgi! Izvēlies sev piemērotāko distanci jau tagad – 5 km,
5 km nūjošana, 10 km, 16 km, kā arī netiks aizmirsts
arī par pašiem mazākajiem dalībniekiem.
Iepazīties ar sacensību nolikumu un pieteikties sacensībām
var gan www.olainessports.lv, gan www.sportlat.lv.
Arī šogad sacensību lieldraugi ir AS "Olainfarm", veikalu tīkls
"Rimi", sporta studija "Active" un bērnu rotaļu un
svinību istaba "Sapņu birojs"!
UZ TIKŠANOS OLAINES SKRIEŠANAS SVĒTKOS!

IZGLĪTOS JAUNOS VECĀKUS
Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais
dienests" bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs "OLAKS"
aicina vecākus ar bērniem vecumā līdz vienam gadam
pievienoties jauno vecāku izglītošanas un atbalsta grupai

"SAULES ZAĶIS".

Tajā varēs tikties ar vairākiem speciālistiem – dažādiem
pedagogiem, treneri, bāriņtiesas pārstāvi un masieri, kā arī
pārrunāt jautājumus par bērnu attīstību un audzināšanu.
Nodarbības ir bezmaksas.
Pieteikties var, zvanot Jeļenai uz tālr. 67965662; 29116760
vai rakstot uz e-pastu olaks.centrs@inbox.lv.

Priecājamies
Olaines novadā sumina
jaundzimušos
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Saudzēsim
vidi!
Komunālo pakalpojumu
rēķini ērti pieejami e-pastā
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PIRMIE OLAINES "MOHIKĀŅI"
Lija un Jānis Precinieki Olainē
dzīvo kopš piecdesmito gadu
beigām, kad tolaik vēl tikai topošajā pilsētā bija uzbūvētas
dažas pirmās dzīvojamās mājas,
klubs un bērnudārzs. Pēckara
gados šeit attīstījās kūdras ieguves nozare, kas deva darbu un
iztiku daudzu karā izpostītu ģimeņu ļaudīm. Tā pamazām sāka
veidoties pilsēta un iedzīvoties
tās ļaudis – līdz ar strādniekiem
atbrauca pirmie celtnieki un pirmās bērnudārza audzinātājas,
kuru vidū bija arī Lija Preciniece. Savu darba mūžu viņa veltījusi Olaines bērniem – vispirms
kā bērnudārza audzinātāja, tad
kā metodiķe, un šodien ar prieku atceras aktīvo un notikumiem
bagāto darba mūžu. "Uz ielas un
veikalā vēl tagad mani sveicina,
dažkārt viņi tā mainījušies, ka
pazīt nevar," par saviem kādreizējiem audzēkņiem saka Lijas
kundze.
Jūs abi esat vieni no pirmajiem Olaines iedzīvotājiem.
Kā šeit nonācāt?
Lija:
"Uz Olaini atbraucu ar diplomu
no Pedagoģiskās skolas, kur mācījos par bērnudārza audzinātāju. Viss sākās ar īstu manis pārbaudījumu, tas bija 1957. gads.
Kūdras fabrikas bērnudārzam
[Kūdras ielā, šobrīd te atrodas
tirgus, aut.] blakus bija uzbūvētas dzīvojamās mājas, kur dzīvoja fabrikas priekšniecība un grāmatvedība, un bērnu mammas
visu dienu vēroja, kā es ar mazajiem spēlējos rotaļu laukumā.
Kā uz paplātes! Bet laikam jau
viss bija labi, jo vakarā atnāca
vadītāja un teica, ka esmu pieņemta. Tolaik katrā grupiņā bija
20–25 bērni, krievi un latvieši,
visi kopā.
Kāpēc tieši Olaine? Tolaik bija
īpaša komisija, kas katram jaunajam speciālistam nozīmēja
vietu, kur strādāt. Man vispirms
piedāvāja vakanci Maltā, bet es
atteicu – mamma ar tēti dzīvoja Suntažos, mēs ar māsu bijām
pierakstītas Rīgā, negribēju tik
tālu. Pēc dažiem mēnešiem piedāvāja Olaini, un tas jau šķita
pieņemami."
Jānis:
"Es atbraucu uz Olaini no Latgales, no Krāslavas puses. Tēvs atnāca no kara, mūsu māja bija nodedzināta, un visa ģimene braucām šurp, jo bija tādas ziņas, ka
te varēs dabūt darbu. Tēvs sāka
strādāt kūdras fabrikā, vēlāk arī
es – vispirms kā elektriķis un pēc
kāda laika kā galvenais enerģētiķis."
Kā tad te izskatījās, kad tikko
atbraucāt?
Gandrīz nekā nebija no tā, kas
tagad. Zirgu staļļi, kūtis ar lopiem, teju vai katra ģimene sev
lopiņus turēja iztikšanai. Bija tikai viens veikals, salikts no trim
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vagoniem. Dažas mājas, milzīgs
laukums, dubļi – pa tiem stampājām uz dzelzceļa staciju, lai
tiktu uz Rīgu. Bija vilciens, kas
veda strādniekus, un paretam arī
autobuss, tas pieturēja aiz dzelzceļa.

vecās koka barakās, kur dzīvoja cietumsargi, bet, par laimi, es
dabūju vietu pie fabrikas kasieres. Bija laiks, kad trīs ģimenes
dalījām istabu. Vēlāk, kad piedzima meita, izcīnīju divistabu
dzīvokli. Bet tikt pie dzīvokļa

Viņš man saka: "Uz vas tut pol kačajetsa1."
Es pretī: "Karabļ kačajetsa, no ņe toņit2."
Viņš tā smējās, bet neviena vārda par mūsu
grīdu neteica.
Toties mums bija klubs ar deju
placi, tur vakaros gājām uz dejām. Kultūras namā iepazinos
ar savu nākamo vīru. Tie, kas te
toreiz sāka dzīvot, tie jau faktiski arī bija pirmie Olaines iedzīvotāji. Pirmie trīs gadi man bija
grūtākie, jo vakaros braukāju uz
studijām universitātē, juridiskajā fakultātē. Bet, kad piedzima
bērni, pēc darba izbraukāt kļuva
pārāk grūti. Tā arī paliku bērnudārzā – 25 gadus nostrādāju kā
audzinātāja, tad vēl 23 gadus kā
metodiķe, kas ir līdzīgi mācību
pārziņa amatam skolā. Tas jau
bija vēlāk uzbūvētā, krietni lielākā bērnudārzā, kur kopumā bija
12 grupiņas, 24 audzinātājas, trīs
muzikālie pedagogi.
Olainē tolaik bija arī kāds
dakteris?
Neilgi pēc manis uz Olaini atnāca daktere Kubuliņa, medpunkts
bija pie bērnudārza "Zīle". Līdz
tam iztikām ar kara laika mediķes Zojas palīdzību – viņu cēla
augšā pat nakts laikā, ja vajadzēja. Tā arī bija pirmā medicīniskā
palīdzība. Ar lielākām problēmām sūtīja uz Rīgu.
Kur tajā laikā dzīvojāt?
Vispirms vispār nebija, kur dzīvot, man atrada mazu istabiņu
bērnudārzā. Piedāvāja istabu

tolaik – tā bija liela un sarežģīta
lieta.
Un ko brīvajā laikā?
Vasarā daudz spēlējām bumbu,
volejbolu, vakaros gājām uz dejām klubā. Spēlēja akordeonists.
Atceros, tādas pavecas sievas sēdēja visrinķī, skatījās, kā jaunie
dejo. Pilnīgi kā tādā sādžā. Bija
jau arī citur izklaides, piemēram,

"JAUNAJĀ OLAINĒ"

uz Ozolniekiem gājām kājām uz
dejām, pa nakti atpakaļ uz mājām un no rīta uz darbu. Kopīgi
visus svētkus svinējām.
Ar kādām sajūtām atceraties
darba gadus bērnudārzā?
Šis ir bijis ļoti interesants darbs,
jo man vienmēr paticis ar cilvēkiem strādāt. Tā ir īpaša prasme
un zināšana. Laikam jau labi padevās, ja dārziņā vēl tagad mani
mīl, visos svētkos sveic, atceras
un uz ielas sveicina. Nu jau kāda
trešā paaudze, daudzus vairs nepazīstu. Man vispār vienmēr ir
patikuši tie "asie" bērni, aktīvie,
kuri visu ko sadomā, izmēģina.
Gadījās jau visādi joki, piemēram, atnāk daži bērni šausmīgi
netīri, uz pirti sestdien nav tikuši, bet siltā ūdens jau nebija.
Ņēmām un aizvedām ar auklīti
visus uz pirti, bērnudārzā drēbes
izmazgājām un laidām vakarā
tīrus uz māju. Savulaik, sešdesmitajos gados, strādājām arī ar
zīdainīšiem – no sešu mēnešu
vecuma jau uzņēmām bērniņus,
mammas no kūdras purva brauca pusdienlaikā, lai savus mazos
pabarotu. Vēlāk gan ņēmām tikai no divu gadu vecuma.
Gadījās arī tā, ka sēdējām bērnudārzā līdz pat desmitiem vakarā.
Kūdras purvi bieži aizdegās, un
vecāki tad tika mobilizēti ugunsgrēku dzēšanai. Pēc kāda laika
mums par virsstundu darbu sāka
piemaksāt, jo bijām gana kareivīgas, savu panācām.
Kā tikāt galā ar grūti audzināmajiem?
Bērnam ir jādod kāda nodarbe,
audzinātāja nedrīkst sēdēt, dzert
kafiju un gaidīt, ka bērni tikai
paši darbosies. Cilvēku audzina
darbs, un jābūt kārtībai, tas bērniem jājūt. Es biju stingra pret
vecākiem, izrunājos un tikām
galā. Audzinātājas zināja visu
par to, kas pilsētā notiek, jo bērni jau godīgi izstāsta visu, pat
neprasot.

Droši vien ir bijis gana daudz
amizantu gadījumu.
Bija gan visādi kuriozi. Atceros,
tolaik iestādēs obligāto Ļeņina
portretu visādi dekorēja un izdaiļoja. Mūsu audzinātāja Nadja,
labu gribēdama, bija apvilkusi
sarkanu špici ap vadoņa bildi, un
tas no tālienes izskatījās pilnīgi
kā mazs bērns aubītē. Nu, kā jau
bērnudārzā!
Brauca pie mums dažādas pārbaudes, komisijas, un vienā reizē
tie kontrolieri pamana, ka mums
grīdas dēļi šūpojas, jo apakšā
bija atstāts tukšums. Viņš man
saka: "Uz vas tut pol kačajetsa1."
Es pretī: "Karabļ kačajetsa, no ņe
toņit2." Viņš tā smējās, bet neviena vārda par mūsu grīdu neteica.
Man patīk cilvēki ar humora izjūtu, kas katru sīku neizdošanos
neuztver kā traģēdiju.
Politiskā audzināšana nu gan bija
augstā līmenī. Katru gadu bija
īpašā komisijā jāpierāda, ka esi
spējīgs turpināt darbu. Tur bija
tādi jautājumi, piemēram, "Nosauciet 11 Valmieras komjauniešus!", "Kas ir Zoja Kosmodenjanska?", "Pastāstiet par Pavļiku
Morozovu!" un tamlīdzīgi. Par
Pavļiku Morozovu bērniem bija
jāstāsta tas, kāds viņš bijis varonis. Vēl no tiem laikiem palikusi
atmiņā dziesma: "Ja Ļeņina ņevidela, no ja jevo ļubļu3," – ko
visu tik tad nestūķēja galvās!
Vai kādā brīdī nav gribējies
braukt prom no Olaines?
Man vienmēr ir paticis Olainē,
jo esam tikai pusstundas attālumā no Rīgas. Bet pats galvenais
– apkārt ir bijuši ļoti labi cilvēki.
Olaine ir ļoti mainījusies, un šīs
pārmaiņas ir uz labu.
1

2
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Jums te grīda līgojas.
(krievu val.)
Kuģis gan līgojas,
taču negrimst. (krievu val.)
Ļeņinu neesmu redzējusi,
tomēr viņu mīlu. (krievu val.)

Fragments no 1960. gada raksta žurnālā "Zvaigzne" (marta numurā)

"Pusceļā starp Rīgu un Jelgavu atrodas Olaine. Abās pusēs šosejai un dzelzceļam redzami tīreļi, tīreļi...
Taču septiņgades otrais darba gads sācies arī šeit. Lūk, Olaines stacija. Pārvietojami celtņa tverējkausa
tērauda pirksti iegrimst milzīgajā kūdras kalnā. Mirklis – kauss pilns, un strēle to novirza uz automašīnu
vai vagonu. Darbs rit ātri. Katru dienu staciju atstāj ap 60 pilnkrautu vagonu un desmitiem automašīnu. Šī
aina labi raksturo pēckara gados notikušās pārmaiņas Olaines ciemā. No kādreiz niecīgā akciju sabiedrības "Ķieģelis un kūdra" karjera šeit izveidota viena no lielākajām kūdras fabrikām republikā. (..)
Kūdras fabrikas ciematā izveidojušās vairākas ielas ar staltām viena un divstāvu ēkām. Tepat rindojas
pusbūvēti korpusi, kur rudenī jaunos dzīvokļos pāries brikešu un līmes fabrikas strādnieki. Gaismas šaltis
plūst arī no padomju saimniecības ciemata ēku logiem. Pēdējos trijos gados Olaines ciemā
uzceltas dzīvojamās mājas gandrīz 5000 kvadrātmetru platībā.
Padomju saimniecības klubā notiek kora un dramatiskā pulciņa
mēģinājumi. Nesen šeit noorganizēja pūtēju orķestri. Bez tam
darbojas vairāki bērnu pašdarbības pulciņi. Tikpat liela rosība
vaida arī kūdrinieku klubā. Jaunā Olaine un tās ļaudis droši iet
pa septiņgades ceļu."

GAIDĀM JŪSU PRIEKŠLIKUMUS
STĀSTIEM PAR OLAINES TAPŠANU!
Kā jau zināt, šogad sākam gatavoties nozīmīgiem svētkiem
– piecdesmitajam Olaines dibināšanas gadam, ko kopīgi sagaidīsim 2017. gada februārī. Viena
no mūsu iecerēm ir katrā "Olaines Domes Vēstis" numurā līdz
nākamā gada janvārim publicēt
sarunu ar cilvēku, kurš varētu
mums izstāstīt savu stāstu par
Olaines dibināšanu un pirmajiem pilsētas dzīves gadiem.
Ņemot vērā to, ka kopš februāra
esam saņēmuši tikai dažus ieteikumus turpmākajām intervijām
rubrikas "Olaine atceras" ietvaros, pagarinām ieteikumu ie-

sniegšanas termiņu līdz maija
beigām.
Aicinām ikvienu no jums, kurš
pats var dalīties savā stāstā
par Olaines pirmsākumiem
vai arī var ieteikt kādu cilvēku, kura stāsts par to varētu
būt interesants, iesūtīt mums
pieteikumu! Tajā jānorāda
cilvēka vārds, uzvārds un
kontaktinformācija, kā arī īsa
informācija par atmiņu vai
notikumu, par kuru šis cilvēks
varētu mums pastāstīt.
Aicinām iesūtīt arī vēsturiskas
fotogrāfijas (tās tiks ieskenētas,
oriģinālus atdosim īpašniekiem),

dokumentu kopijas un citus
materiālus, kas, jūsuprāt, būtu
vērtīgs papildinājums pilsētas
50. jubilejā.
Ieteikumus par intervējamajiem cilvēkiem gaidīsim līdz
šī gada 31. maijam uz e-pastu
olainesdome@olaine.lv vai pa
pastu – Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114, ar norādi "Olaine atceras". Klātienē
vēstules un fotogrāfijas var atstāt
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā
33 (1. stāvā), Olainē.

NOSLĒDZIES BĒRNU RADOŠO
DARBU KONKURSS
Olaines Krievu kopiena sadarbībā ar Olaines bērnu un
jauniešu sociālā atbalsta centru "OLAKS" 8. aprīlī
centra telpās organizēja jauno mākslinieku konkursu
"Mana pasaule par mieru".
Konkursā kopumā piedalījās 28 dalībnieki. Bērni zīmēja ar
zīmuļiem, krītiņiem un akvareļu krāsām. Pasākumā uzstājās
arī bērnu vokālā ansambļa "Ivuški Juniori" dalībnieki.
Katrs jaunais mākslinieks saņēma mazu pateicības dāvanu,
bet konkursa laureāti maija beigās dosies
ekskursijā uz Latvijas Televīziju.
Īpaša pateicība tiek veltīta centra "OLAKS" vadītājai Jeļenai
Semjonkinai-Getmaņukai, kā arī ansambļa "Ivuški Juniori"
vadītājai Olgai Zujevičai.
Konkursa darbi ir izvietoti centrā "OLAKS"
(Stacijas ielā 38A) un apskatāmi līdz maija beigām.
Ludmila Rodionova,
Olaines Krievu kopienas valdes locekle

OLAINES NOVADA SENIORU
BIEDRĪBAS "LIEPAS"
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

PAR SABIEDRISKO TRANSPORTU
LUBAUŠU CIEMĀ
Informējam, ka pēc 2015. gadā
Olaines novada pašvaldības organizētās iedzīvotāju aptaujas un
atkārtotiem lūgumiem, Sabiedriskā transporta padome 2016.
gada 4. marta sēdē uz izmēģinājuma laiku (četriem mēnešiem)
ir apstiprinājusi papildu reisus
maršrutā "5034 Rīga – Olaine",
paredzot šos reisus caur Lubaušu ciemu (...– Jaunolaine – pašvaldības ceļš "Kalte – Lubaušu
ferma (Krasta iela)" – apvedceļš
–...).
Autobuss kursē no 15. aprīļa.
Izmēģinājums uz četriem mē-

nešiem nozīmē to, ka pēc trīs
mēnešu kursēšanas tiks vērtēta
pasažieru plūsma, un tad pieņemts gala lēmums, vai turpināt
nodrošināt šādu maršrutu vai nē.
Transporta kustības saraksts
pieejams www.rtp.lv.
Vēlamies arī informēt, ka Olaines novada pašvaldības 2016.
gada budžetā ir plānots finansējums gājēju/velosipēdistu celiņa
"Jaunolaine – Lubauši – Gaismas" projekta izstrādei un būvniecības uzsākšanai posmā Jaunolaine – Lubauši (līdz tunelim

zem autoceļa A8).
Lai uzlabotu Lubaušu ciema
koplietošanas infrastruktūru (ceļus, grāvjus, atpūtas vietas, rotaļlaukumus utt.), varat izmantot iespēju un iesniegt Olaines novada
domes deputātiem izskatīšanai
projektu, kas atbilst 2012. gada
24. oktobra noteikumiem Nr. 1
"Kārtība, kādā Olaines novada
pašvaldība piešķir finansējumu
dārzkopības sabiedrībām koplietošanas zemes labiekārtošanai", lai saņemtu Olaines novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz
50% apmērā.

Plānotie izbraucieni un pasākumi 2016. gadā:
• 13. – 18. jūnijs. Izglītojošs brauciens uz Vāciju
(ar autobusu):
Saksijas pārsteigumi, Harca kalnu un Vorlicas parka
ainaviskais vilinājums.
• 14. – 15. jūlijs. Izglītojošs brauciens uz Igaunijas
ūdenskritumiem (ar autobusu):
Trepojas ūdenskrituma kaskāde – Keilas ūdenskritums
– Tūrisalu klintis – Tallina – Lahemā Nacionālais parks –
Jegalas ūdenskritums – Nimmeveski kanjons – Rakveres
pilsdrupas – Valastes ūdenskritums – Somu līča stāvkrasts –
Kohtla-Jerve.
• 20. jūlijs. Deviņu biedrību sporta un atpūtas pasākums
pie Usmas ezera.
• 11. – 12. augusts. Izglītojošs brauciens pa Kurzemi
(ar autobusu):
Saldus – Skrunda – Durbe – Grobiņa – Liepāja – Bernāti
– Jūrmalciems – Papes ezers – Rucava – Dunika – Bārta –
Priekule.
• 26. augusts. Vecmāmiņu un vectētiņu izglītojošs brauciens
kopā ar mazbērniem uz Tērveti (ar autobusu).
Tālrunis informācijai: 26415535.

Ja vēlaties saņemt "Olaines Domes
Vēstis" savā pastkastītē, tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai!
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, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma numuri elektroniskā formātā (sākot
no 2006. gada) ir atrodami
www.olaine.lv.
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GAIDĀMA AIZRAUJOŠA "MUZEJU NAKTS"

MUZEJĀ SKATĀMA
ALEVTINAS MOŠENKOVAS IZSTĀDE

Šogad Latvijas muzeji starptautiskās akcijas "Muzeju nakts
2016" ietvaros aicina vērīgi palūkoties uz lietām sev apkārt!
Daudzas no tām raksturo mūsu
tautas dzīvesziņu, savukārt citas
apliecina mūsu senču vai līdzcilvēku radošo izdomu, amata prasmi vai mūžīgi mainīgo modi.
Atsevišķi priekšmeti iemieso
sevī arī filozofiskas kategorijas,
tādējādi kļūstot par ne tikai materiālo, bet arī nemateriālo kultūras mantojumu.
Viens no šādiem "ietilpīgajiem"
jēdzieniem ir "durvis", kas iz-

raudzīts par 2016. gada "Muzeju
nakts" atslēgvārdu.
Durvis ir sākums un robežšķirtne
starp iekšējo un ārpasauli, starp
"pirms" un "pēc", starp zināmo
un nezināmo, starp savējiem un
svešajiem. Atrasties uz sliekšņa
nozīmē būt neaizsargātam, riskēt, nezinot, kas sagaida otrpus
durvīm. Atvērs vai neatvērs? Aicinās iekšā vai aizcirtīs deguna
priekšā? Katru durvju vēršana ir
robežas šķērsošana, nenojaušot,
ar ko tā vainagosies – ar prieku
vai bēdām, ar mīlestību vai naidu.

2016. gada 21. maijā no plkst.
14.00 līdz 00.00 Olaines Vēstures un mākslas muzejs vērs savas
durvis tuviem un tāliem apmeklētājiem.
Pasākuma laikā būs iespējams
aplūkot muzeju, darboties dažādās radošajās darbnīcās, spēlēt
lielformāta galda spēli par Olaini, klausīties koncertus, piedalīties orientēšanās sacensībās, kā
arī apmeklēt Pieaugušo izglītības centra gleznu izstādes un
1. pasaules kara kauju maketa
atklāšanu.
Lai iespaidiem bagāta šī nakts!

Aprīļa sākumā Olaines Vēstures un mākslas muzeja mazajā zālē
atklāta ikonu gleznotājas un Krievu kopienas biedres Alevtinas
Mošenkovas izstāde "MĀJAS BAZNĪCAS".
Izstādē eksponēti aptuveni 30 jauni darbi, kas raisījuši lielu
apmeklētāju interesi, kā norāda muzeja pārstāvji.
Izstāde ir apskatāma līdz 8. maijam.

OLAINES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS
CENTRĀ AIZVADĪTA PĒRĻOŠANAS
MEISTARKLASE
21. un 24. martā Pierīgas novadu pulciņu vadītājas no Olaines,
Iecavas un Siguldas apguva senu, 800 gadu vecu franču
izšūšanas tehniku, ko var izmantot rotu darināšanā.
Meistarklasi vadīja speciāliste Inga Marita, kas pati šo mākslu
apguvusi Parīzē – Lesāža skolā, kas pieder firmai "Chanel".
Divās dienās dāmas apguva jauno tehniku un pabeidza mācības
ar piespraudes izveidi. Pēc kursa apguves pērļotājas saņēma
diplomus. Kursu laikā varēja aplūkot arī pašas skolotājas
"meistarstiķus", kas atpazīstami ar viņas logo.
Olaines Pieaugušo izglītības centra vadītāja Rudīte Babra

Jau par tradīciju kļuvis, ka ik gadu 8. maijā – Nacisma
sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā –
Aicinām kara veterānus tikties kopīgā kritušo un kara
upuru piemiņas pasākumā Lestenē, kur Brāļu kapos
pulcējas vēl dzīvie latviešu karavīri, kā arī valdības un
sabiedrisko organizāciju pārstāvji.
Biedrība "Pīlādzis" aicina visus, kas gribētu pieteikties
braucienam uz Lesteni (vietu skaits ierobežots),
zvanīt Edgaram uz tālr. 29233948!
Izbraukšana no stāvvietas pie Olaines novada pašvaldības
š. g. 8. maijā plkst. 12.00.
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OLAINES NOVADĀ AIZRITĒJUSI NOTIKUMIEM
BAGĀTA "SLĀVU KULTŪRAS NEDĒĻA"
Tradicionāli Olaines novadā
viens no pavasara sezonas lielākajiem pasākumiem ir "Slāvu
kultūras nedēļa", kas šogad no 4.
līdz 9. aprīlim jau sesto gadu pēc
kārtas priecēja novada iedzīvotājus un viesus.
Ik gadu pasākums top, sadarbojoties Olaines Kultūras centram
un biedrībai "Klubs Gamma".
Organizatori katru gadu cenšas
pasākuma apmeklētājus iepriecināt ar ko nebijušu un interesantu.
Pasākumu cikls sākās ar tradicionālo izstādi Olaines Vēstures un mākslas muzejā "Marja
– Iskusņica”, kurā ikviens tika
aicināts piedalīties ar saviem
darinājumiem un iepazīties ar
Olaines novada iedzīvotāju veidotajiem mākslas darbiem, kas
ataino slāvu tautas mentalitāti un
tradīcijas.
Izstādē bija apskatāmi olainiešu darbi, kas veidoti no konfektēm, adījumi, tamborējumi,
pērlīšu izšuvumi un rotaslietas,
kā arī gleznas. Darbu autores
šogad bija Marija Garaba, Irina
Kitova, Natalja Juročkina, Irina
Mauliņa, Svetlana Širokaja, Oksana Cvirko, Jautra Mūrniece,
Nadežda Trofimova, Nadežda
Bule, Aļona Morozova un Valērija Silajeva. Sadarbībā ar Baltijas institūtu izstādi papildināja
Vasīlija Gorjunova zīmējumu un

akvareļu sērija, grafikas portreti
un eļļas darbi, kas ataino Latvijas dabu dažādos valsts nostūros
(Jūrmala, Pumpuri, Babīte, Lielupes un Gaujas upes, Ķīšezers,
Ādaži, Aldari, Berģi, Cēsis, Cīrulīši u. c.).

namā – 6. aprīlī. Šajā pasākumā
bija iespēja noskatīties Salaspils
krievu amatierteātra "Dorogoju
dobra" izrādi bērniem pēc Astrīdas Lindgrēnas darba "Emīla
nedarbi" motīviem, vokālā ansambļa "Sunrise" uzstāšanos un

Šogad "Slāvu kultūras nedēļa"
tika papildināta ar bērnu deju
kolektīvu koncertu Jaunolaines
Kultūras namā, kurā skatītājus
priecēja ukraiņu, poļu, krievu un
baltkrievu tautas dejas un tērpi.
Koncertā ar priekšnesumiem
piedalījās tautas deju kolektīvs
"Ivuška", Rīgas 74. vidusskolas
deju ansamblis "Raduga", Itas
Kazakēvičas Poļu vidusskolas
deju kolektīvs "Rīgas saulstariņi" un Jaunolaines Kultūras
nama bērnu deju kolektīvs "Pienenīte".
Jaunums, kuru Olaines novada iedzīvotāji baudīja pirmo
reizi, bija Salaspils kolektīvu
pēcpusdiena Olaines Kultūras

cirka studijas "Arlekīns" priekšnesumus.
9. aprīlī Olaines Kultūras namā
izskanēja "Slāvu kultūras nedēļas" noslēguma koncerts, kurā
piedalījās gan viesu, gan pašmāju kolektīvi. Paldies visiem
dalībniekiem par šo krāšņo un
daudzveidīgo koncertu – vijolnieču duetam "La Viva", vokālajam ansamblim "Ivuški",
Viktorijai Jansonei, bērnu deju
kolektīvam "Pienenīte", sieviešu
vokālajam ansamblim "Rodņik",
vokālajam ansamblim "Slovjanočka" un eksotisko deju kolektīvam "Oriental Flowers"!
Olaines Kultūras centrs

SACENSĪBAS SPORTA DEJĀS
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

MĀCĪTIES – RAKSTĪT – IESNIEGT – ATTĪSTĪT
ĪSTENO
SAVAS IDEJAS
Ko projekti dod vietējai teritorijai
un iedzīvotājiem?
Kā iesniegt un īstenot projektus?

Savu ideju
īstenošanai
piesaistīt
finansējumu
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda—lauku
Biedrība
“Pierīgas
partnerība”var
izsludina
projektu
iesniegšanas 1.nokārtu
Lauku attīstības
programmas 2014.
2020.
attīstībai. Tuvojoties projektu iesniegšanas 1. kārtai, visā Latvijā notiek LEADER pieejas
gadam
19.2. pasākuma
"Darbību
ar sabiedrības
virzītas29.,
vietējās
attīstības
stratēģiju"
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projektu
apmācības.
Arī īstenošana
biedrība saskaņā
"Pierīgas
partnerība"
30. un
31. martā
organizēja
apstiprinātās
stratēģijas
ieviešanai.
apmācības potenciālajiem projektu iesniedzējiem Mārupes, Babītes un Olaines novados.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ir ideja, kā uzlabot apkārtējo vidi (www.pierigaspartneriba.lv) un raksti uz e-pastu
KAD?līdz
| 15. Lauku
APRĪLISatbalsta
— 16.dienesta
MAIJS
info@pierigaspartneriba.lv,
vai attīstīt uzņēmējdarbību,
(www.lad.gov.lv)
mājaslapās.
zvani uz tālr. 28644888 vai nāc
16. maijam iesniedz projektu!
KUR IESNIEGT? |
LEADER
mērķis
ir
uzlabot
cilMazcenu
alejā 33/3,
Aicinām iesniedzējus pievērst
Klātienē: Mazcenu aleja 33, Jaunmārupe (28644888) / Zemgalesciemos
iela 33, Olaine
(67146030)
vēku
dzīves
kvalitāti
laukos,
Jaunmārupē!
uzmanību, pašiem saprast
un
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv
Ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv

30. aprīlī Jaunolaines Kultūras namā norisināsies
sporta deju sacensības "Dance Art Cup", kurās piedalīsies
bērni vecumā no 3 līdz 18 gadiem, kā arī pieaugušie
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas.
"Dance Art Cup" galvenie sponsori – SIA "Premier Parquet"
un Olaines novada pašvaldība.
Aicinām visus Olaines novada iedzīvotājus
apmeklēt pasākumu!

IZMĒĢINIET SPĒKUS NOVUSĀ!
Olaines novada novusa komanda un Olaines Sporta centrs
aicina piedalīties un izmēģināt spēkus novada novusa
čempionātā. Gaidīsim visus interesentus 7. maijā
Olaines Sporta namā, Zemgales ielā 33a.
Sacensību sākums plkst. 10.00.
Reģistrēties sacensībām varēs no plkst. 9.15.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz sports@olaine.lv
vai zvanot uz 26658689.

OLAINES SĀKUMSKOLAS
GŪST PANĀKUMUS
PROJEKTU ĪSTENOŠANASSKOLĒNI
TERMIŅŠ
Viens gads
no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
LĪNIJDEJU
OLIMPIĀDĒ

būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi
8. un 9. aprīlī Baložu vidusskolas
riguez) (Spānija), Gintare Kir guva 1. vietu. Mūsu skolas topo______________________________________________________________________________________________________________
sporta hallē norisinājās 5. Latvi- klīte (Gintare Kirklyte) (Lie- šais audzēknis Adrians Zemturis
jas līnijdejotāju olimpiāde "Rī- tuva), Neringa Kirkliene (Lie- mazuļu divīzijā ieguva 1. vietu.
gas Kauss 2016", kurā piedalījās tuva), Barbara Sēlta (Barbara Arī deju ritmikas skolotāja Aina
Biedrība “Pierīgas Partnerība”,
121 individuālais dejotājs un 36 Seelt) (Nīderlande), Johanness Vētra-Zemture startēja individuMazcenu
aleja 33/3, Jaunmārupe,
komandas/grupas, kas pārstāvēja Neiheiss (Johannes Nijhuis) (Nī- āli un "Newcomer" divīzijā izcīKontaktpersona — Alīna Lukjanceva,
Latviju un Lietuvu vairākās deju derlande).
nīja 1. vietu.
Mob.tālr.
28644888,
info@pierigaspartneriba.lv
disciplīnās.
Mūsu
komanda
"Little Rain- Bērniem bija iespēja piedalīties
Arī Olaines sākumskolas apvie- www.facebook.com/pierigaspartneriba
bow" ieguva 1. vietu junioru ve- meistarklasēs, kuras vadīja Gainotā ritmikas komanda piedalī- cumawww.pierigaspartneriba.lv
grupā, un duets "MarKri" tons Mandijs, Havjers Rodrigess
jās šajā olimpiādē, gan startējot ieguva 5. vietu. Kristiāna Kris- un Barbara Sēlta.
kā komanda, gan četriem grupas tija individuālajās sacensībās 20 Liels paldies Olaines domei par
dalībniekiem izmēģinot spēkus cilvēku konkurencē "Social" di- bērniem sniegto iespēju apgūt
individuālajos startos.
vīzijā ieguva 4. vietu (tikai viens dejotprasmi deju ritmikas nodarSacensību tiesneši pārstāvēja da- punkts šķīra no 3. vietas, un divi bībās, kā arī par finansiālo atbalžādas valstis: Gaitons Mandijs punkti – no 2. vietas), savukārt stu dalības maksas segšanā!
(Guyton Mundy) (Florida, ASV), Mareks Krustiņš individuālajās Aina Vētra-Zemture,
Havjers Rodrigess (Javier Rod- sacensībās "Social" divīzijā ie- deju ritmikas skolotāja

UZZINI
PIESAKIES
IESAISTIES

LATVIJAS PIEDZĪVOJUMU SACENSĪBU SERIĀLS
"XRACE" SEZONU SĀKS OLAINĒ
Sestdien, 30. aprīlī, Olaines
Mežaparka estrādē tiks dots
starts pirmajam piedzīvojumu
sacensību "xRace" posmam, kas
aizsāks jau septīto sacensību sezonu.
Šogad sacensības notiks dažādās
vēl neapmeklētās un interesantās
Latvijas vietās: 30. aprīlī – Olainē, 12. jūnijā – Engures novadā,
23. jūlijā – Valmierā, 13. augustā
– Rīgā, kur norisināsies sacensību nakts posms Rīgas svētku
ietvaros, savukārt pēdējais sezonas posms norisināsies 10. septembrī – Ikšķilē. Viens no lielākajiem jaunumiem šosezon būs
dalība sacensībās trīs dalībnieku
komandās, kā arī divreiz lielāks
apbalvojamo komandu skaits.
Distances pieejamas atbilstoši
dažādu piedzīvojumu meklētāju
spējām – Sporta jeb garā distance paredzēta pieredzējušiem dalībniekiem ar orientēšanās prasmēm, Tautas jeb vidējā distance

ir populārākā, ar ko tiks galā
aktīvi cilvēki, kas vēlas pavadīt
dienu interesantā veidā kopā ar
draugiem vai kolēģiem, bet Ģimenes jeb īsā distance paredzēta
ģimenēm ar bērniem vai dalībniekiem, kas vēlas gūt nelielu
ieskatu piedzīvojumu sacensību
norisē.
Sacensībās var piedalīties gan vīriešu, gan sieviešu, gan arī jauktās komandas. Sporta un Tautas
distancēs katrā grupā komandas
cīnīsies par sešu labāko komandu tituliem, turklāt katrā posmā
par labāko Uzņēmumu klases
komandu godu cīnīsies arī desmitiem uzņēmumu komandas no
vairākiem lieliem uzņēmumiem,
to skaitā SIA "Lattelecom",
"Accenture", SIA "Evolution
Latvia" un SIA "ZZ Dats".
Pirmajam sacensību posmam
starts tiks dots 30. aprīlī Olaines
Mežaparka estrādē, un sacensību
centrā skatītājiem un atbalstītā-

jiem būs pieejamas arī citas izklaides: radoši rokdarbi bērniem
– personalizētu nozīmīšu taisīšana, foto-orientēšanās Mežaparka
estrādes apkārtnē, kā arī gumijas
stiepšanas atrakcija ikvienam interesentam, kā laikā varēs tikt arī
pie balviņām.
Dalībniekiem
nepieciešamais
ekipējums distancē ir tikai velosipēds, ķivere un mobilais tālrunis, bet distances laikā katra
komanda pēc saņemtās kartes
vadās un pilda dažādus uzdevumus gan ar velosipēdiem, gan
skrienot, gan arī pārvietojoties
ar laivām, ko nodrošina organizatori. Katrai distancei paredzēts
kontrollaiks, kura ietvaros komanda var pildīt uzdevumus un
vākt punktus, turklāt visas distances veikšana nav obligāta.
Sacensības atbalsta Olaines novada dome, "Isostar", "Garmin"
un "Vichy".

MAIJĀ OLAINES NOVADĀ
SĀKSIES TENISA SEZONA
Olaines tenisa klubs "Olaine" un Olaines Sporta centrs aicina
tenisa spēles cienītājus pieteikties un piedalīties kādā no
organizētajiem tenisa čempionātiem.
Programmā paredzēti:
• Olaines novada tenisa kauss
"Pavasaris 2016" – 30.04.2016. – 04.05.2016.;
• Olaines novada tenisa kauss
"Pavasaris 2016" sievietēm – 14.05.2016. – 15.05.2016.;
• Olaines novada tenisa čempionāts sievietēm –
no maija līdz oktobrim;
• Olaines novada tenisa čempionāts – no maija līdz oktobrim.
Sīkāka informācija un pieteikšanās – zvanot uz tālr. 29352398
(A. Šlikovs) vai rakstot uz a73olaine@gmail.com.
Nolikumus meklē tīmekļa vietnē www.olainessports.lv!

Olaines Pieaugušo izglītības centrs aicina
pieteikties uz CIGUN VINGROŠANAS KURSU
MAIJĀ UN JŪNIJĀ
Cigun ir veselības nostiprināšana, dzīvības spēka plūsmas
sakārtošana, veseluma un miera izjūtas radīšana ar:
• fiziskiem un elpošanas vingrinājumiem,
• aktīvo zonu masāžu,
• iekšējo koncentrēšanos un meditāciju.
Nodarbības vadīs sertificēta cigun instruktore Ingrīda Poļaka.
Pieteikties nodarbībām var līdz 13. maijam, zvanot
uz tālr. 67966741 vai 29192247 Olaines Pieaugušo izglītības
centra darba laikā.

ĀTRI UN ĒRTI!

Informējam, ka tagad arī pašvaldības sociālo tīklu kontos
ir iespējams sekot līdzi noderīgai informācijai un
aktualitātēm Olaines novadā.
Īpaši aicinām pievienoties pašvaldības oficiālajām lapām
www.draugiem.lv/olaine/
un www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba.
Pievienojies mums un uzzini pirmais!
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JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ

Mums ir dota dzīve
un dzīves skaistums tāds,
Kāda aiz jūrām un
pat pasakās nava,–
Saka cilvēks un puķe,
ik vārpa un stāds:
– Lielajam augšanas priekam
lai slava!
/J. Grots/

Olaines novada domē 2016.
gada 9. aprīlī notika pasākums
"Jaundzimušo svinīga reģistrācija". Bijām uzaicinājuši 58 Olaines novada jaundzimušos bērniņus, kuri dzimuši no 2015. gada
14. septembra līdz 2016. gada
20. janvārim – 31 meitenīti un 27
puisīšus, kā arī viņu vecākus. No
59 mazuļiem 25 ir pirmdzimtie
bērniņi, 18 – otrās atvasītes, 11
– trešie bērniņi, 2 – ceturtie, un
2 – piektie bērniņi ģimenē. Kopā
ar mammām, tētiem, radiem un
draugiem bija ieradušies 43 mazulīši. Olaines novada domes
priekšsēdētājs Andris Bergs apsveica bērniņu vecākus ar īpašo
notikumu viņu dzīvē – bērna
piedzimšanu, pasniedzot apsudrabotu melhiora karotīti ar iegravētu bērna vārdiņu un dzimšanas
datiem, kā arī naudas balvu 150
eiro apmērā.
Jaundzimušos un viņu vecākus,
radus un draugus pasākumā
priecēja Olaines 1. vidusskolas
vokālais ansamblis "Unda" skolotājas Sanitas Šefleres vadībā.

Pēc pasākuma svinīgās daļas
notika kopīga fotografēšanās un
bija iespēja apmeklēt Olaines
novada Vēstures un mākslas muzeju, kā arī iemalkot kafiju vai
tēju un brīvā gaisotnē aprunāties
ar domes priekšsēdētāju Andri
Bergu par sev interesējošām tēmām.
Mīļi sveicam Gustavu Konradu,
Ralfu Dagenvaldu, Anci Paegli, Darinu Kuznecovu, Daniilu
Kravčenko, Mariju Vasiļisu Ar-

AICINA PIETEIKTIES BRĪVPRĀTĪGĀ
DARBA VEICĒJUS
Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests" aicina
pieteikties brīvprātīgā darba veicējus sociālā darba ietvaros
organizēto pasākumu īstenošanai!
Interesentus lūdzam zvanīt Olaines sociālā dienesta
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājai Solvitai Deglei
uz tālr. 67146039; 22023169.

"OLAINES ŪDENS UN
SILTUMS" PIEDĀVĀ RĒĶINUS
SAŅEMT E-PASTĀ
E-rēķins ir AS "Olaines ūdens un siltums" bezmaksas
pakalpojums ikmēneša rēķina/-u saņemšanai pa e-pastu.
E-rēķins ir analogs rēķinam, kas katru mēnesi tiek saņemts
pastkastītē. E-rēķinu var apskatīt, izdrukāt un lietot kā
dokumentu papīra formā, kā arī saglabāt to elektroniski failu
arhīvā.
KĀ PIETEIKTIES E-RĒĶINU SAŅEMŠANAI?
Aizpildi pieteikuma formu par e-rēķina saņemšanu
(www.ous.lv) un iesniedz AS "Olaines ūdens un siltums".
To var izdarīt:
• atsūtot elektroniski uz e-pastu: info@ous.lv;
• iesniedzot AS "Olaines ūdens un siltums"
Klientu apkalpošanas daļā, Kūdras ielā 27.
Pēc pieteikuma saņemšanas AS "Olaines ūdens un siltums"
parūpēsies par kārtējā rēķina savlaicīgu sagatavošanu un
nosūtīšanu uz norādīto e-pasta adresi.
Ja vēlies atteikties no e-rēķina saņemšanas, jāiesniedz
rakstisks iesniegums AS "Olaines ūdens un siltums",
un turpmāk rēķinu atkal varēs saņemt pastkastītē.
Sīkāku informāciju par e-rēķinu saņemšanu iespējams uzzināt,
zvanot uz AS "Olaines ūdens un siltums" tālr. 67962589.
Lasi un uzzini www.ous.lv!
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hipenko, Gustavu Rokuli, Oliveru Bajāru, Jevgeniju Špeņu,
Jeļizavetu Surovcevu, Iļju Guņenkovu, Ivanu Vasiļjevu, Raminu Abdullajevu, Madaru Ausēju, Viktoru Seredinu, Arseniju
Builovu, Angelinu Builovu, Pēteri Ruļuku, Krišjāni Veinbergu,
Maksimu Gočarovu, Ruslanu
Bogatirjovu, Artjomu Isakovu,
Elisu Raudziņu, Markusu Lipski, Liliju Smirnovu, Mihailu
Lazaruku, Jekaterinu Krasuhinu,

Loretu Trēziņu, Anastasiju Priedeslaipu, Tīnu Petrovsku, Reini
Zedinu, Lauru Šampāni, Mariju
Žedani, Alisu Čvarovu, Ernestu Zalpēteru, Elizabeti Kuzmu,
Demidu Kazjukeviču, Nikolu
Paegli, Paulu Bērziņu, Renardu Ozoliņu, Nikolu Poli, Sofiju
Ivanovu, Matīsu Slikšānu, Alisu
Jermakovu, Arinu Kuzmiču, Sofiju Ņikitinu, Evu Spriņģi, Emīlu
Grāmatnieku, Veroniku Šopovu,
Timofeju Borovikovu, Markusu

Lapšinu, Emīliju Pučkuri, Kristīni Plaunovu, Egitu Šulci, Edvardu Amosovu, Emīliju Lauku,
Līgu Martu Murāni, Anastasiju
Saju un viņu vecākus!
Vēlam veselību, laimi, saticību
ģimenē un izbaudīt kopā ar bērniņu katru mirkli!
Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

BAUDĪSIM ATPŪTU, IEVĒROJOT LIKUMU!
Iestājoties arvien siltākam laikam, novada iedzīvotāji steidz
baudīt atpūtu ārpus telpām. Šādu
iespēju sniedz vairākas atpūtas
vietas Olaines novadā, to skaitā
labiekārtotā Olaines Mežaparka
teritorija.
Tomēr Olaines pašvaldības policija novērojusi vairākus gadījumus, kuros iedzīvotāji atklāti
pārkāpj un ignorē likumā noteiktās normas. Izplatītākie pārkāpumi ir smēķēšanas ierobežojumu
neievērošana un alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošana sabiedriskās vietās, norāda policijas priekšnieks
Ervīns Siliņš.
Lai patīkama atpūta nepārvēr
stos nepatīkamā piedzīvojumā,
pašvaldības policija iedzīvotājus
aicina nepārkāpt likumu!
UZZIŅAI
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka:
"42.1 pants. Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana
- Par smēķēšanu neatļautās vietās – uzliek naudas sodu līdz
piecpadsmit eiro.
- Par likuma prasībām neatbilstošu telpu (vietu) ierādīšanu
smēķēšanai – uzliek naudas
sodu juridiskajām personām
no divsimt desmit līdz trīssimt
piecdesmit eiro.
- Par likumā paredzēto informatīvo uzrakstu vai simbolu

par smēķēšanas aizliegumu
neizlikšanu – uzliek naudas
sodu iestādes vadītājam no
septiņdesmit līdz simt četrdesmit eiro.
- Par smēķēšanu, ja to izdarījis
nepilngadīgais – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz piecpadsmit eiro. (..)
171. pants. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu
lietošana sabiedriskās vietās
un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī
- Par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko
dzērienu lietošanu atļāvusi

pašvaldība, vai par atrašanos
sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz simt četrdesmit
eiro.
- Par tādām pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas – uzliek naudas
sodu no simt četrdesmit līdz
trīssimt piecdesmit eiro."
Alkoholisko dzērienu lietošanas
ierobežojumus nosaka arī katras
pašvaldības saistošie noteikumi.
Alkoholu var lietot tikai tajās sabiedriskajās vietās, kur to atļāvusi pašvaldība.

• PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (MARTS) •
• Pieņemt zināšanai: Olaines novada struktūrvienību informāciju par
paveiktajiem darbiem; Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo
struktūrvienību informāciju par paveiktajiem darbiem no 18.02.2016.
līdz 16.03.2016. un pieņemto domes
lēmumu izpildes gaitu; Olaines novada pašvaldības 2016. gada budžeta izpildi februāra mēnesī.
• Apstiprināt 2015. gada pārskatus
ar pielikumiem: Olaines 1. vidusskolai, Olaines 2. vidusskolai, Olaines
Mūzikas un mākslas skolai, Olaines pirmsskolas izglītības iestādei
"Zīle", Olaines pirmsskolas izglītības iestādei "Dzērvenīte", Olaines
pirmsskolas izglītības iestādei "Magonīte", Olaines speciālās pirmsskolas izglītības iestādei "Ābelīte",
Olaines Kultūras centram, Olaines
Sporta centram, Olaines Vēstures
un mākslas muzejam, p/a "Olaines
sociālais dienests". Visus pārskatus
iekļaut Olaines novada pašvaldības
2015. gada konsolidētajā finanšu
pārskatā.
• Apstiprināt p/a "Olaines sociālais
dienests" 2015. gada darba plāna
izpildi; apstiprināt p/a "Olaines sociālais dienests" 2016. gada darba
plānu.
• Organizēt divus pasākumus –
vasaras eko-nometnes: Olaines 1.
vidusskolas struktūrvienībā Olaines
sākumskola – nometni "Zaļās dienas"; Olaines 2. vidusskolā – nometni "Varavīksne".
• Apstiprināt vasaras izbraukuma
diennakts nometnes "Pēddzinis"
organizēšanu. Apstiprināt Olaines
novada pašvaldības līdzfinansējumu 5128,00 EUR apmērā nometnes
organizēšanas izdevumu segšanai,
maksimālais plānotais dalībnieku
skaits – 50.
• Apstiprināt Olaines novada jauniešu projektu konkursa vērtēšanas
komisijas 2016. gada 15. marta protokolu. Piešķirt finansējumu par kopējo summu 2995 EUR no Olaines
novada pašvaldības budžeta sadaļas
"Jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta fonds" šādiem projektiem:
1. Vaira Stramkaļa un Zanes Stūres
(Olaines 1. vidusskola, vadītāja
Elita Kalnbērza) projektam "Biznesa galda spēles kā uzņēmējspēju pilnveides un lietderīga brīvā
laika pavadīšanas iespēja Olaines
novada jauniešiem" – 455 EUR;
2. Valērijas Budo (Olaines 2. vidusskola, vadītāja Diāna Goroško)
projektam "Zināšanas kadrā un
par kadru" – 191 EUR;
3. Maksima Ļiskina (Olaines 2. vidusskola, vadītāja Zoja Nikolajeva) projektam "Ideālais gājējs"
– 296 EUR;
4. Veronikas Semenovas (Olaines
2. vidusskola, vadītāja Irina Macanova) projektam "Esi pati sev
stiliste!" – 194 EUR;
5. Ilzes Vējkrīgeres (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Liene Johansone) projektam
"Olaine, atver durvis" – 436
EUR;
6. Intas Konošonokas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Liene Johansone) projektam
"Sirreāla Olaine" – 421 EUR;
7. Karīnas Segrumas (Olaines Jau-

niešu centrs "Popkorns", vadītāja
Inta Konošonoka) projektam
"Loesje tehnikas 3 dienu apmācības "Revolution in 3" Olaines
novadā" – 417 EUR;
8. Aleksandra Afanasjeva un Anastasijas Kondratjevas (Olaines 2.
vidusskola, vadītāja L. Ivanova)
projektam "Skolas ielas svētki" –
150 EUR;
9. Marijas Zenčenkovas (Olaines
Jauniešu centrs "Popkorns", vadītāja Inta Konošonoka) projektam "Iestudējuma "Vecmāmiņas"
viesizrāde Olainē" – 435 EUR.
Nepiešķirt finansējumu Elvija Antonišķa (Olaines Sporta centrs, vadītājs Aleksandrs Gromovs) projektam "Sportiska jaunieša uzturs".
• Noteikt nosacīto nomas maksu
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Magonīte" telpai pirmajā stāvā
(zālei) – Nr. 76, platība 69,7 m2 –
3,35 EUR par 1 (vienu) stundu. Noteikt nosacīto nomas maksu Olaines
novada pašvaldības administratīvās
ēkas (Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā) telpai
otrajā stāvā (zālei) – Nr. 21, platība
65,6 m2 – 3,00 EUR (un normatīvajā
aktā noteiktais pievienotās vērtības
nodoklis) par 1 (vienu) stundu (saskaņā ar aprēķinu pielikumā).
• Apstiprināt "Olaines novada pašvaldības personas datu apstrādes
informācijas sistēmas drošības politiku". Noteikt, ka "Olaines novada
pašvaldības personas datu apstrādes
informācijas sistēmas drošības politika" ir ierobežotas pieejamības informācija, kas attiecas tikai uz Olaines novada domes, Olaines novada
pašvaldības un tās institūciju darbībai nepieciešamo mērķu un uzdevumu izpildi.
• Noteikt īres maksas ikmēneša paaugstinājumu par vienu kvadrātmetru dzīvojamā mājā:
o Jelgavas ielā 20, Olainē, Olaines novadā, dzīvokļiem Nr. 11
un Nr. 14, no 01.09.2016. līdz
31.08.2018. – 0,104 EUR;
o Jelgavas ielā 24, Olainē, Olaines
novadā, dzīvokļiem Nr. 70,
Nr. 71 un Nr. 83, no 01.09.2016.
līdz 31.08.2018. – 0,104 EUR;
o Zemgales ielā 28, Olainē, Olaines novadā, dzīvokļiem Nr. 1
un Nr. 4, no 01.09.2016. līdz
31.08.2018. – 0,069 EUR;
o Stacijas ielā 42, Olainē, Olaines novadā, dzīvokļiem Nr. 42,
Nr. 43, Nr. 44 un Nr. 50, no
01.09.2016. līdz 31.08.2026. –
0,122 EUR.
• Izbeigt 2014. gada 30. oktobra
Lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. 711 par zemes gabala "Liepkalnes-1" Nr. 6 (adrese: "Liepkalnes
1 6", Jāņupe, Olaines pagasts,
Olaines novads), 0,0626 ha platībā, nomu, noslēgtu starp Olaines
novada pašvaldību un S. C., sakarā ar S. C. iesniegumu. Apstiprināt
I. C. piederošā nekustamā īpašuma –
ekspluatācijā nenodotas dārza mājas
un palīgēkas, kas atrodas dārzkopības sabiedrībā "Liepkalnes-1" Nr. 6,
Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines
novadā (adrese: "Liepkalnes 1 6",
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.)
– uzturēšanai nepieciešamo zemes
gabalu 0,0626 ha platībā. Iznomāt
I. C. zemes gabalu dārzkopības

sabiedrībā "Liepkalnes-1" Nr. 6,
Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines
novadā (adrese: "Liepkalnes 1 6",
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.),
0,0626 ha platībā, noslēdzot Lauku
apvidus zemes nomas līgumu līdz
2024. gada 31. oktobrim, nosakot
gada nomas maksu 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
• Izbeigt 2007. gada 28. novembra
Lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. 138 par zemes gabala dārzkopības sabiedrībā "Cīrulīši" Nr. 201,
Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines
novadā, 0,06 ha platībā, iznomāšanu
M. K. sakarā ar personas iesniegumu 2016. gada 18. februārī. Izbeigt
2011. gada 5. septembra Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 444
par ¼ domājamo daļu no zemes
gabala "Lustes", Olaines pagastā,
Olaines novadā, 0,61 ha platībā, iznomāšanu O. B. sakarā ar personas
iesniegumu 2016. gada 2. martā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Stūnīši"
Nr. 44 (adrese: "Stūnīši 44", Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov.) par
2016. gada 25. februāra Pirkuma
līgumā norādīto pirkuma maksu.
Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis A. M. iegūst īpašumā zemi
"Stūnīši" Nr. 44, Stūnīšos, Olaines
pagastā, Olaines novadā, 0,063 ha
platībā (nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (turpmāk – NĪLM) –
kods 0601).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Lazdas"
Nr. 2705 (adrese: "Lazdas 2705",
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.)
par 2016. gada 1. marta Pirkuma
līgumā norādīto pirkuma maksu.
Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone O. G. iegūst īpašumā zemi
"Lazdas" Nr. 2705, Jāņupē, Olaines
pagastā, Olaines novadā, 0,0584 ha
platībā (NĪLM – kods 0601).
• Piekrist, ka Krievijas Federācijas
pilsonis I. C. iegūst īpašumā zemi
"Liepkalnes-1" Nr. 7, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā (adrese:
"Liepkalnes 1 7", Jāņupe, Olaines
pag., Olaines nov.), 0,0713 ha platībā (NĪLM – kods 0601).
• Piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsonis D. U. iegūst īpašumā zemi
"Ziediņi" Nr. 203, Jāņupē, Olaines
pagastā, Olaines novadā (adrese:
"Ziediņi 203", Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads), 0,0747 ha
platībā (NĪLM – kods 0601); "Ziediņi" Nr. 204, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā (adrese: "Ziediņi 204", Jāņupe, Olaines pagasts,
Olaines novads), 0,0824 ha platībā
(NĪLM – kods 0601).
• Piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsone M. K. iegūst īpašumā
zemi "Jāņupe-2" Nr. 286/60, Jāņ
upē, Olaines pagastā, Olaines novadā platībā (adrese: "Jāņupietis 286",
Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines
novads), 0,0617 ha platībā (NĪLM –
kods 0601).
• Piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsonis O. G. iegūst īpašumā ⅓
domājamo daļu no zemes "Jaunbūves", Stūnīšos, Olaines pagastā,

Olaines novadā (adrese: "Jaunbūves", Stūnīši, Olaines pag., Olaines
nov.), 0,2544 ha platībā (NĪLM –
kods 0601).
• Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis V. B. iegūst īpašumā
zemi "Zīles" Nr. 6, Vaivados, Olaines pagastā, Olaines novadā (adrese:
"Zīles 6", Vaivadi, Olaines pagasts,
Olaines novads), 0,0706 ha platībā
(NĪLM – kods 0601).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Rīga"
Nr. 68 (adrese: "Rīga 68", Jāņupe,
Olaines pag., Olaines nov.) par
2016. gada 16. marta un 2016. gada
17. marta Pirkuma līgumos norādīto
kopējo pirkuma maksu. Piekrist, ka
Latvijas Republikas nepilsonis J. S.
iegūst īpašumā zemi "Rīga" Nr. 68,
Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines
novadā (adrese: "Rīga 68", Jāņupe,
Olaines pagasts, Olaines novads),
0,0623 ha platībā (NĪLM – kods
0601).
• Piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsonis A. R. iegūst īpašumā
zemi dārzkopības sabiedrībā "Bērziņi" Nr. 78, Rājumos, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0,0601 ha
platībā.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. SN3/2016 "Nodevas par domes
un pašvaldības izstrādāto oficiālo
dokumentu, būvatļaujas vai būvniecības ieceres akcepta saņemšanu".
• Apstiprināt noteikumus Nr.
NOT2/2016 "Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu nomas
izsoles noteikumi". Izveidot komisiju Rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes gabalu nomas izsoles procedūras organizēšanai un nodrošināšanai šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Ģ. Batrags, pašvaldības
izpilddirektors; komisijas locekļi:
A. Lagutinska – Īpašuma un juridiskās nodaļas speciāliste, S. Straume – Īpašuma un juridiskās nodaļas
ekonomiste un nodokļu inspektore,
J. Āboltiņa – Īpašuma un juridiskās
nodaļas juriste.
• Precizējot noteikt Rezerves zemes fondā ieskaitītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
8080 008 0444, 0,9568 ha platībā,
NĪLM – "Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attī-

rīšanas būvju apbūve" (kods 1201);
8080 011 0471, 0,34 ha platībā,
NĪLM – "Dabas pamatnes, parki,
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa"
(kods 0501).
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma "Plakanciema Egles" Nr. 168
zemes vienību un nekustamā īpašuma "Plakanciema Egles" Nr. 169
zemes vienību vienā nekustamajā
īpašumā ar zemes vienības kopējo
platību 0,122 ha. Atļaut apvienot
nekustamos īpašumus Ķīvīšu ielā 7
un Ķīvīšu ielā 9 vienā nekustamajā
īpašumā ar zemes vienības kopējo
platību 0,3003 ha.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam
"Pastnieki", Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, sadalot zemes vienību ar kadastra numuru
8080 008 0057 divos patstāvīgos
nekustamajos īpašumos. Apstiprināt
zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumus.
• Nodot publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projekta pilnveidoto redakciju
SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" (kadastra apzīmējums 8080 006 0576)
daļai.
• Nodot publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu nekustamajiem
īpašumiem "Ziemeļi", "Nomaļi",
"Modri", Grēnēs, Olaines pagastā,
Olaines novadā, nosakot publiskās
apspriešanas termiņu četras (4) nedēļas no paziņojuma publicēšanas
pašvaldības informatīvajā izdevumā
"Olaines Domes vēstis", paziņojumā
norādot normatīvajos aktos noteikto
informāciju.
• Piekrist apmainīt dzīvojamās
telpas Jelgavas ielā 18, Olainē,
Olaines novadā (statuss – sociālais
dzīvoklis, atbildīgais īrnieks G. F.,
divas istabas), uz dzīvojamām telpām Zemgales ielā 2, Olainē, Olaines novadā (viena istaba). Noteikt
dzīvojamām telpām Zemgales ielā
2, Olainē, Olaines novadā, sociālā
dzīvokļa statusu (kopējā dzīvokļa
platība 30,70 m2, dzīvojamā platība
20,00 m2).
• Apstiprināt darba kārtības jautājumus 2016. gada aprīļa – jūnija
domes sēdēs.

POZITĪVI!
Olaines 1. vidusskola guvusi panākumus
ekskursiju projektā "Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi".
Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs izsludināja pieteikšanos
ekskursiju projektam "Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi",
kura ietvaros, uzrakstot pieteikumu, mācību ekskursijai varēja
iegūt līdz 400 EUR lielu finansējumu.
5.c klases audzinātāja Silvija Garoza, piedaloties šajā
konkursā, izstrādāja pieteikumu mācību ekskursijai pa
Vidzemes vēsturiskajām lībiešu vietām
un ieguva maksimālo finansējumu.
Konkursā kopumā tika iesniegti
177 pieteikumi, no kuriem tika atbalstīti 80.

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
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Pasākumi Olaines novadā maijā
KAD

KAS

01.05. plkst. 11.00
03.05. plkst. 11.00

04.05. plkst. 14.00
07.05. plkst. 12.00
07.05. Laiks tiks precizēts
08.05. plkst. 14.00
13.05. Laiks tiks precizēts
20.05. plkst. 13.00
21.05. plkst. 18.00
Izstāde apskatāma līdz 18.05.
10.05. – 28.05.
Atklāšana 10.05. plkst. 17.00
21.05. – 03.06.
Atklāšana 21.05. plkst. 21.00
21.05. no plkst. 14.00
līdz 24.00
07.05. plkst. 10.00
11.05. Laiks tiks precizēts
15.05. plkst. 11.00
30.04. – 04.05.
14.05. – 15.05.
No maija līdz oktobrim
28.05. Laiks tiks precizēts

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
Starptautiskais jauno vokālistu un popgrupu konkurss
"Pavasara Balsis"
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai
veltīta programma bērniem un jauniešiem: dokumentālā
filma "Dzintara latvietis 87", animācijas filma "Latvietis",
Olaines 1. vidusskolas teātra pulciņa izrāde "Saules ceļu latviešu
tautai!", Olaines 2. vidusskolas 8. klases ansambļa koncerts.
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai
veltīts Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
koncerts
Mātes dienai veltīts koncerts "No sirsniņas sirsniņai"
(Piedalās bērnu vokālais ansamblis "Olaines cālīši"
un Olaines dziedošās ģimenes.)
Deju studijas "Akvarelis" koncerts
Mātes dienai veltīts koncerts "Aina ar cālīti meklē brālīti"
(Piedalās bērnu deju kolektīvs "Pienenīte" un
bērnu vokālais ansamblis "Olaines cālīši".)
Starptautiskais deju festivāls Olaines Mežaparka estrādē
"Es nopinu deju pīni"
Pleskavas muzikālās apvienības "SKAZ" un vokālā
ansambļa "Ivuški" koncerts
Jauniešu deju kolektīva "Kalējs" koncerts
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Kristīnes Boļšedvorovas personālizstāde "Ideju strūklakā"
SIA "Ozols grupa" Latvijas skaistāko ozolu fotoizstāde
Olaines Pieaugušo izglītības centra
gleznu izstādes atklāšana
Starptautiskā akcija "Muzeju nakts 2016" –
"Muzejs – durvis uz pagātni"
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada novusa čempionāts
Orientēšanās sacensības "Magnēts"
Šaha turnīra 1. kārta un bērnu šaha turnīrs
Olaines novada tenisa kauss "Pavasaris 2016"
Olaines novada tenisa kauss "Pavasaris 2016" sievietēm
Olaines novada tenisa čempionāts sievietēm un vīriešiem
NOVADA SVĒTKIEM VELTĪTIE SPORTA PASĀKUMI
- Strītbola turnīrs "Bombball 2016"
- Krosa skriešanas sacensības "Olaines Apļi"

Olaines Kultūras namā
Ieejas maksa – 2 EUR
Olaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Ieeja bez maksas
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Ieejas maksa – 1 EUR
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Sporta namā
Olainē
Olaines Sporta namā
Tenisa kortā, Zeiferta ielā 4
Tenisa kortā, Zeiferta ielā 4
Tenisa kortā, Zeiferta ielā 4
Olainē

AICINĀM VISUS UZ OLAINES NOVADA SVĒTKIEM 28. UN 29. MAIJĀ! SĪKĀKA INFORMĀCIJA SEKOS.
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos
un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

…mīla ar mīlu kad satiekas, –
Tai nevajag gaismas, ne atļaujas,
Tā nebīstas velnu, ne veļu,
Tā klusi klusiņiem solīšiem prot
Ar kaķīša pēdiņām izlaipot
Pa nepazīstamo ceļu.
/Rainis/

JAUNI PANĀKUMI MŪSU SPORTISTEI!

Olaines novada dome
sveic ZELTA kāzās
Daini Jāni un Veltu Dūžeļus!
Laulība noslēgta 1966. gada 19. aprīlī
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā.

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
aprīlī

Sporta centra "Kleisti" slēgtajā manēžā 20. un 21. martā
notika Latvijas Ziemas čempionāta trešais, izšķirošais
posms jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā.
Grupā bērniem līdz 16 gadu vecumam otro vietu izcīnīja
Emīlija Elizabete Zandere (z/s "Tīraines staļļi"). Apsveicam!

70. gadskārtā
Guntu Alpu
Dzintru Antoņēviču
Mihailu Bedrinu
Jāni Bērziņu
Lidiju Demčenko
Ludmilu Kastjušenko
Jāni Kolodko
Oļģertu Konošonoku
Galinu Kuzminu
Silvu Lācari
Zinaidu Ļipinsku
Tatjanu Meļņiku
Annu Murāni
Georgiju Pičuginu
Zintu Slikšāni
Oļegu Timoševski
75. gadskārtā
Vasiliju Adjutovu
Tatjanu Aleksejevu
Aldu Barkovsku
Jadvigu Buļu
Vladimiru Buņinu
Rustemu Gizatullinu
Ludmilu Gorodecku
Valentīnu Jedčiku
Vili Jonasu
Valentinu Kozlovu
Birutu Krūmiņu
Artu Lejnieci
Veru Morozovu
Ludmilu Ņesterovu
Birutu Runci
Ņinu Salašu
Daci Urbanoviču
Česlavu Urbanoviču
Pārslu Valdmani
80. gadskārtā
Uldi Akmentiņu
Edvardu Bukovski
Germanu Pekermanu
Emīliju Podobitko
Sabinu Sparani
Ņinu Šlikovu
Albertu Tukišu
Rasmu Veinbergu
85. gadskārtā
Jāni Grosu
Sofiju Jegorovu
Jeļenu Kooļu
Edīti Ķelli
Jadvigu Ļaksu
Broņislavu Peļņu
91. gadskārtā
Ernu Čečinu
92. gadskārtā
Emīliju Kesenfeldi

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2016. gada 18. marta līdz 13. aprīlim reģistrētie mirušie
Jeļena Bočarova, 92 gadus veca, 20.03.2016.
Zenta Degle, 79 gadus veca, 04.04.2016.
Arsengerejs Eļmurzajevs, 64 gadus vecs, 31.03.2016.
Lidija Feoktistova, 64 gadus veca, 20.03.2016.
Marija Ivanova, 89 gadus veca, 26.03.2016.
Tamāra Ivanova, 81 gadu veca, 23.03.2016.
Broņislava Jukna, 85 gadus veca, 12.04.2016.
Vladimirs Lamberts, 89 gadus vecs, 31.03.2016.

Inna Rudziša, 46 gadus veca, 21.03.2016.
Viktors Sergejevs, 55 gadus vecs, 08.04.2016.
Sergejs Šauļenkovs, 57 gadus vecs, 07.04. 2016.
Jefrosija Timošina, 94 gadus veca, 03.04.2016.
Aleksandrs Voitešonoks, 75 gadus vecs, 19.03.2016.
Ausma Žira, 62 gadus veca, 20.03.2016.
Gaļina Masterova, 72 gadus veca, 23.03.2016.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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93. gadskārtā
Olgu Dabro
Veru Rubeni
95. gadskārtā
Emmu Korotkihu
Pelageju Mironovu
Ziņas par jubilāriem 14.04.2016.
Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums "Olaines
Domes Vēstis". Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet uz
e-pastu: edgars.lakutis@olaine.lv.

