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OLAINES NOVADS AICINA
UZ SVĒTKIEM!
28. un 29. maijā ar dažādām aktivitātēm tiks aizvadīti Olaines
novada svētki!
Padomāts būs gan par tiem, kas
vēlas svētkus pavadīt aktīvi –
sportojot, gan tiem, kas vēlas
baudīt mūziku un citas kultūras
aktivitātes.

No plkst. 15 svētku dalībnieki
aicināti doties Mežaparka estrādes virzienā, kur vispirms būs
perkusatīvās grupas "Samba
de Riga" uzstāšanās brazīliešu
noskaņās, bet pēc tam gaidāms
Olaines Kultūras centra kolektīvu prezentācijas koncerts.

Svētki sāksies plkst. 11 ar krosa
skriešanas sacensībām "Olaines
apļi", kas šogad svinēs piecu
gadu jubileju. Šajā laikā dažādās
pilsētas vietās sāksies arī strītbola turnīrs, "inline" hokeja sacensības, sāks darboties lauku labumu un amatnieku tirdziņš, būs
pieejamas piepūšamās atrakcijas
un velokartingi.

Svētku "saldais ēdiens" būs
plkst. 18, kad uz skatuves kāps
leģendārie "Opus Pro" savas 30
gadu jubilejas tūres laikā, bet
plkst. 20 uz skatuves viņus nomainīs grupa "Colt".
Savukārt vakaru noslēgs dejas
Mežaparka estrādē, kas turpināsies līdz diviem naktī.

No plkst. 12 līdz 17 Mežaparka
laukumos un celiņos darbosies
amatnieku radošās darbnīcas
– varēs gatavot mūzikas instrumentus, veidot hennas zīmējumus, piedalīties māla un sveču
darbnīcās u.c.

Dienu vēlāk – 29. maijā – ir paredzēta ekskursija "Iepazīsim
savu novadu". Vēlam jaukus
un saulainus svētkus ikvienam
novada iedzīvotājam, bet atgādinām par sabiedriskās kārtības
ievērošanu, lai svētki noritētu
bez starpgadījumiem!

Foto galerija pieejama www.olaine.lv

LEPOJAMIES UN NOVĒRTĒJAM!

UZMANĪBU!
Saistībā ar krosa skriešanas
sacensībām "Olaines Apļi"
28. maijā ir paredzēti šādi satiksmes ierobežojumi:

Olaine
atceras
Darbs Olainē 50 gadu
garumā izveido saikni
starp diviem cilvēkiem

2. lpp.

• plkst. 12.00–14.30 Dalbes
ielā no Zemgales ielas uz dārziem (satiksme tiks ierobežota, vajadzības gadījumā uz
laiku slēgta);
• plkst. 12.00–13.00 Veselības
ielā no Kūdras ielas 27 līdz
Jelgavas ielai (satiksme tiks
slēgta);

• plkst. 12.00–13.00 Jelgavas
ielā no Veselības ielas līdz
Zeiferta ielai (satiksme tiks
slēgta);
• plkst. 12.00–13.00 Jelgavas
un Zeiferta ielu krustojumā
(satiksme tiks ierobežota,
vajadzības gadījumā uz laiku
slēgta).

Bāriņtiesai
20

Olaine
sporto

Olaines bāriņtiesa atskatās
uz paveikto un steidzas pretī
jauniem izaicinājumiem

3. lpp.

Olaines vārds skaļi izskan
Latvijas mērogā

4. lpp.

10. maija pēcpusdienā Olaines
novada dome svinīgā pasākumā
"Olimpiešu pēcpusdiena" sumināja novada izglītības iestāžu
skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu
olimpiādēs un dažādos valsts un
starpnovadu konkursos, kā arī
skolotājus, kuri šos skolēnus sagatavojuši.
2015./2016. mācību gadā ar
augstiem sasniegumiem var lepoties Olaines 1. vidusskolas
skolniece Alise Melne, kura ieguvusi 2. vietu valsts latviešu
valodas un literatūras olimpiādē,
un skolniece Kate Jansone, kura
izcīnīja atzinību valsts skolēnu
skatuves runas konkursā. Skaļus aplausus un ovācijas izpelnījās arī Olaines 2. vidusskolas
skolēni Maksims Skrjabins un
Marina Šaško un Olaines 1. vidusskolas skolēns Vladislavs
Temirjovs, kuri katrs ieguvuši

Neatsverama
pieredze
Olaines skolēni dodas
izzinošos braucienos

5. lpp.

piecas godalgotas vietas dažādās
mācību priekšmetu olimpiādēs
un konkursos. Sumināto skolēnu
vidū bija gan tādi, kuri jau daudzus gadus piedalījušies dažādās
olimpiādēs, gan arī tādi, kuri
ar uzvarām var lepoties pirmo
gadu, piemēram, 1. un 2. klašu
skolēni: Artjomam Luckim 3.
vieta sākumskolas matemātikas
olimpiādē (Olaines 2. vidusskola), Ksenijai Čučinai 1. vieta
krievu valodas olimpiādē (Olaines 2. vidusskola).
Kopumā šogad tika sumināti
42 Olaines 1. vidusskolas skolēni, 38 Olaines 2. vidusskolas
skolēni, četri Olaines Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņi un
septiņi Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžas audzēkņi,
kā arī 61 viņu skolotājs. Visa
mācību gada garumā skolēni

Turpinājums 3. lpp. 

Lai vasara paiet
bez bēdām
Būsim prātīgi, atpūšoties
pie ūdeņiem un
pastaigājoties dabā

6. lpp.

STACIJA DIVIEM
"Kā kārtīgi izturēts pieczvaigžņu
konjaks," – par savu laulību 50
gadu garumā saka Māra un Pēteris Gailumi. Līdzīgi kā daudzus
citus pirmos olainiešus, arī viņus uz pagājušā gadsimta vidū
strauji augošo Olaini atveda iespējas, ko jauniem ļaudīm varēja
dot topošais ķīmiskās industrijas
centrs. Skujenes pagasta Cēsu
rajonā dzimusī Māra un Sak
stagala pagasta Rēzeknes rajonā
dzimušais Pēteris satikās savu
darba gaitu sākumā – Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīcā.
Viņu abu stāsts sākas ar Olaines
staciju – gan Māra, gan Pēteris te
pirmo reizi izkāpa pirms vairāk
nekā piecdesmit gadiem. Sastapa viens otru un palika.
Viens no jums ir dzimis Cēsu
pusē, skolojies Elejā, otrs no
Latgales – kā abi nonācāt Olainē?
Māra:
"Mēs ģimenē bijām septiņi bērni, piedzimu, kad mammai bija
jau četrdesmit, tētim – četrdesmit pieci. Vecākiem nebija

krustcelēs – īsti nebija skaidrs,
ko tālāk? Kā daudzsološa nozare
tika ļoti slavēta ķīmija, bija pat
tāda rīme: "Sintētiskas ēdamvielas baros ļaužu masas lielas, ķīmiju tad visi slavēs, nebūs tādu,
kas vairs gavēs. Mazus zēnus,
meitenes inkubators izperēs."
Izdomāju, ka jāiet mācīties ķīmiju, jo šajā nozarē būs attīstība,
tātad jaunie speciālisti varēs dabūt dzīvokli, kas tajos laikos bija
milzīgs izaicinājums. Iestājos
Latvijas Universitātē, Bioloģijas
fakultātes ķīmijas nodaļā.
1964. gadā tika izveidota atsevišķa Ķīmijas fakultāte, mēs
bijām paši pirmie absolventi.
Mana specialitāte bija analītiskā
ķīmija, kas faktiski ir viens no
zinātniskās darbības virzieniem.
Diplomdarbs bija saistīts ar hromatogrāfiju jeb vielu atdalīšanu
pēc to ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām. Diezgan sarežģīta
tēma, it īpaši tam laikam.
Katram absolventam tika izdota
apliecība ar nosūtījumu uz darbavietu, kur jānostrādā vismaz
gads. Un labā ziņa – katrs tika
pie kopmītnes. Manā gadījumā

"Sintētiskas ēdamvielas baros ļaužu masas
lielas, ķīmiju tad visi slavēs, nebūs tādu,
kas vairs gavēs."
iespēja mani finansiāli balstīt,
sūtīt vidusskolā, taču paldies
manai māsai Veltai, kura uzņēmās mani skolot. Velta strādāja
Vilces pienotavā un piedāvāja
mani paņemt pie sevis. Tā es
sāku mācības Elejas vidusskolā,
kur faktiski sākās mans ceļš uz
universitāti. Bez mācībām vēl
arī gatavoju ēst, mazgāju veļu,
kopu dārzu, gāju māsai palīgā uz
pienotavu un esmu viņai bezgala
pateicīga par šo ļoti vērtīgo pamatu – darba tikumu.
1959. gadā es pabeidzu vidusskolu un nonācu sava veida
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tā bija Olaine. Priekšstats par
pilsētu bija miglains – studiju
laikā vairākus gadus biju braukusi topošajai pilsētai garām, tas
arī viss.
Un te, ziemas laikā, es kopā ar
bariņu citu absolventu pēkšņi
esmu kupenā pie Olaines stacijas... Čāpojām vispirms uz
plastmasu pārstrādes rūpnīcu, lai
ierāda mums dzīves vietu. Pirmā
bija paliela istaba desmit cilvēkiem ēkā, kas atrodas iepretim
tagadējai 1. vidusskolai. Katram
dzelzs gulta, mazs skapītis, uz
diviem stāviem kopēja virtuve.

No desmit iemītniecēm latvietes
bijām trīs. Pamazām iedzīvojāmies, sāka nākt draugi, radās arī
kopīgas intereses brīvajam laikam. Drīz vien ar draudzeni nopirkām slēpes un gandrīz katru
dienu pēc darba slēpojām."
Pēteris:
"Es biju pabeidzis Bioloģijas fakultāti Daugavpils pedagoģiskajā institūtā. Par skolotāju mācījos, jo par mata tiesu diemžēl neiekļuvu mediķos, un praksē jau
visai drīz sapratu, ka skolotāja
darbs nav mans aicinājums. Pirmā darbavieta man bija Gulbīša
vidusskola Gulbenes rajonā, kur
gan nostrādāju tikai dažus mēnešus, jo novembrī iesauca armijā.
Nonācu Poltavā, kur gatavoja
armijas radiospeciālistus, pēc
tam dienēju Kaļiņingradā.
Pēc dienesta, atgriežoties Latvijā, nolēmu izkāpt Olaines stacijā, jo biju avīzēs lasījis, ka šeit
būvē jaunas rūpnīcas, tātad darbaspēks būs vajadzīgs. Armijas
formā atnācu uz Ķīmisko reaktīvu rūpnīcu un tiku pie darba par
tehniķi.
Man gan nebija, kur dzīvot, bet,
paldies Dievam, viena mana
kursa biedra mamma piedāvāja
gultas vietu Rīgā. Tā arī braukāju katru dienu, atceros, no rītiem
gar šaursliežu dzelzceļa malu
bija iemīta dubļaina taciņa, pa
kuru viss tas tūkstošgalvu pūlis
zosu gājienā pa tumsu slāja uz
savām darbavietām. Ziemā rūpnīcas priekšā stāvēja divas šņācošas lokomotīves, kas ar tvaiku
apsildīja rūpnīcu un deva karsto
ūdeni."
Ko jūs darījāt ķīmisko reaktīvu rūpnīcā, un ko šī rūpnīca
ražoja?
Māra:
"Mēs visi, tikko universitāti pabeigušie ķīmiķi, atbraucām uz
Olaini, tas bija 1965. gada februāris. Absolventi nokļuva vai
nu Olaines ķīmisko reaktīvu

rūpnīcā (tagad – "Biolar"), vai
plastmasu pārstrādes rūpnīcā.
Abas tad vēl bija jaunbūves stadijā. Dažus mēnešus pavadījām,
lasot specializēto literatūru, veicot pirmos eksperimentus pagaidu laboratorijā, strādājām arī kā
palīgstrādnieki.
Tad mums piegādāja laboratorijas aprīkojumu – no Zviedrijas,
VDR, Čehoslovākijas – viss
bija pilnīgi jauns, un mēs sākām
darbu pie pirmajām iestrādnēm.
Centrālā laboratorija, ko atklāja
1965. gada oktobrī, būtībā bija
ķīmisko reaktīvu rūpnīcas smadzeņu centrs. Mēs izstrādājām
metodikas komplicētām ķīmiskām vielām, kuras pēc tam tika
ražotas bioķīmijas cehā un organiskās sintēzes cehā. Analizējām
un standartizējām dažādas vielas. Faktiski šī rūpnīca bija daļa
no sazarota procesa, kura gaitā
ķīmija kā zinātne – idejas, atklājumi – pie mums tika izmēģināta, saražojot nelielos daudzumos zinātniskiem pētījumiem
nepieciešamās vielas. Tāpēc ar
zinātniekiem bija cieša sadarbība – ar akadēmiķi Elmāru Grēnu
no Organiskās sintēzes institūta,
ar Maskavas Molekulārās bioloģijas institūta zinātniskajiem
līdzstrādniekiem u.c.
Vēlāk šis kopdarbs kļuva par
pamatu dažādu farmācijas un
ķīmiskās nozares produktu ražošanai. Mūsu darba devēji, jeb,
kā tagad teiktu – pasūtītāji – bija
zinātniski pētnieciskie institūti
visās PSRS republikās.
Jums abiem bija mērķis tikt
pie darba un dzīvokļa. Vai dzīvokli uzreiz varēja dabūt?
Nē, dzīvokļus dabūt tajā laikā
vispār bija gandrīz neiespējami.
Pēc universitātes absolvēšanas
man kabatā bija ķīmiķa diploms,
taču nebija, kur dzīvot. Vispirms
iedeva kopmītni, tad, jau kopā
ar Pēteri, dzīvojām vienā istabā
trīsistabu dzīvoklī, ko dalījām ar
divām citām ģimenēm. Pie sava

pusotras istabas dzīvokļa tikām
tikai 1968. gadā. Starp citu, ar
Pēteri iepazināmies ķīmisko reaktīvu rūpnīcas centrālās laboratorijas atklāšanas pasākumā,
un vēlāk arī abi strādājām vienā
mājā.
Ko darījāt pēc darba?
Centāmies braukt uz Rīgu, lai
gan naudas nebija, tāpēc galvenokārt pastaigājāmies pa parkiem. Dažkārt aizgājām uz kino,
dejām tepat Olainē – uz tādu kā
šķūni, ko dēvēja par kultūras
namu.
Tolaik brīvā laika pavadīšana,
intereses bija diezgan atšķirīgas
– cilvēki daudz vairāk tikās, sarunājās, daudzus svētkus kopā
svinēja. Bija kopīgas ekskursijas
pa PSRS republikām.
Protams, jāatceras arī par vienmēr un visur klātesošo ideoloģisko fonu – tika sludināts, ka
1980. gadā iestāšoties komunisms. Mēs mēģinājām iztēloties, kā tad tur īsti izskatīsies
tai komunismā? Ēdīs no kopēja
katla, visiem bez maksas būs
pieejams tas, kas viņiem vajadzīgs. Meitenes satrauca ideja
par ģērbšanos vienādās drēbēs,
jo, lai arī komunisms, bet gribās
katrai savu kleitu mugurā.
Bet komunisms tomēr neiestājās. Kas notika ar rūpnīcu,
darbiniekiem?
1970. gadā ķīmisko reaktīvu
rūpnīcā notika lielas pārmaiņas,
tika izveidota Vissavienības Zinātniski pētnieciskā institūta
IREA filiāle, kuru vēlāk, 1976.
gadā, pārdēvēja par Vissavienības Praktiskās bioķīmijas institūtu. 1985. gada janvārī tika
izveidota zinātniskā ražošanas
apvienība "Biolar". Tas bija salīdzinoši turīgs uzņēmums, kas rūpējās par saviem darbiniekiem.
1991. gada septembrī tika izvei-

Turpinājums 3. lpp. 

29. aprīlī Olaines Kultūras namā
ar svinīgu pasākumu, kuru papildināja mazo dejotāju un dziedātāju uzstāšanās, savu 20 gadu
jubileju atzīmēja Olaines novada
bāriņtiesa.
Olaines novada bāriņtiesu
sveica Latvijas Bāriņtiesu
darbinieku asociācijas valdes
priekšsēdētāja no pirmās dibināšanas dienas – Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja –
bāreņu patronese Baiba Meldere. Dome kolektīvu apbalvoja
ar Atzinības rakstu.
Šogad aprit 20 gadi, kopš atjaunotās bāriņtiesas pilsētās, pagastos un novados ir atsākušas
savu darbību. Arī Olaines novadam ir savs stāsts un vēsture.
1996. gada 28. februārī Olaines
pilsētas dome pieņēma lēmumu
par Olaines pilsētas bāriņtiesas
izveidošanu un tā paša gada 13.
martā ievēlēja Olaines pilsētas
bāriņtiesu septiņu cilvēku sastāvā. Pirmā priekšsēdētāja bija
Inta Liepiņa. Savukārt Olaines
pagasttiesu ievēlēja 1997. gada
22. janvārī četru cilvēku sastāvā, un pirmais priekšsēdētājs
bija Imants Rugins. Jāpiemin arī
bijušās priekšsēdētājas – Helga
Kanča un Maruta Butlere.

 Turpinājums no 1. lpp.
savas zināšanas varēja parādīt
12 valsts noteiktajās olimpiādēs
un 28 starpnovadu olimpiādēs
un konkursos.
No skolotāju vidus īpaši priecēja
Olaines 1. vidusskolas bioloģijas
skolotājas Leldas Balodes darbs,
sagatavojot 18 skolēnus olimpiādēm un konkursiem tā, lai viņi
būtu uzvarētāju pulkā, savukārt
deviņi Olaines 2. vidusskolas
skolotājas Marijas Ragiņas skolēni guvuši godalgotas vietas
bioloģijas starpnovadu olimpiādē un konkursā "Pazīsti savu
organismu".
Pasākumu papildināja mūsu no-

 Turpinājums no 2. lpp.
dota LR valsts firma "Biolar",
kurā es nostrādāju līdz 1994.
gada novembrim. Visā valstī notika lielas pārmaiņas, kuras skāra
arī mani, lielākā daļa darbinieku
tika atlaisti.
Un pēc tam?
Man piedāvāja strādāt vienā no
Olaines kafejnīcām. Tur tu faktiski esi i bufetnieks, i apkopējs,

OLAINES BĀRIŅTIESAI – 20

Apvienojoties Olaines pilsētai
un pagastam, 2009. gada 1. oktobrī tika ievēlēta Olaines novada bāriņtiesa, kas šobrīd strādā
deviņu cilvēku sastāvā. Bāriņtiesas priekšsēdētāja Irēna Vilnere
darbu Olaines pilsētas bāriņtiesā
uzsāka kā locekle 1997. gadā,
bet no 2002. gada līdz šim brīdim pilda priekšsēdētājas amatu.
Ilggadēja darbiniece ir arī
priekšsēdētājas palīdze Skaidrīte
Rituma, kura strādā bāriņtiesā no
1998. gada. Notikušas vēlēšanas,
mainījušies sastāvi, bet galvenā
vērtība palikusi – sargāt, aizstāvēt un palīdzēt bērniem izaugt.
"Šajos gados ir uzkrāta pieredze, darbinieki sevi ir skolojuši,
pierādījuši sevi kā profesionālus
bērnu tiesību aizsardzības speciālistus. Arī sabiedrība izglītojas un ir kļuvusi zinošāka. Mēs
šo darbu esam veikuši kopā ar
policiju, tiesām, prokuratūrām,
izglītības iestādēm, sociālās palīdzības un veselības aprūpes
iestādēm. Jaunu ideju un apņēmības pilni, ar skatu rītdienā, ar
ticību sev un cerību būt saprastiem un novērtētiem, mēs apzināmies, ka bāriņtiesas darbs ir
atbildīgs un nepieciešams," stāstīja I. Vilnere.
vada skolēnu uzstāšanās – klātesošos priecēja bērnu vokālais
ansamblis "Olaines cālīši", vokālā studija "Serpentīns", Jūlija Račika, Marta Antoņēviča,
Beāte Ija Bērziņa un Olaines 2.

i publikas izklaidētājs vienā personā. Maksāja 50 latus mēnesī,
bet ne par naudu ir runa. Pārmaiņa – no zinātniskās līdzstrādnieces līdz bufetniecei – bija vērtīga
saskarsmes pieredze piecarpus
gadu garumā. Tad mani pierunāja mācīt bioķīmiju Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā.
Piekritu. Vajadzēja sagatavot
mācību materiālus teorētiskām
un praktiskām nodarbībām, kas
nav tik vienkārši, kā varētu likties. Noderēja pētnieciskā un

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!

Izsakām pateicību bijušajiem
Olaines pagasttiesas, Olaines
pagasta bāriņtiesas, Olaines
pilsētas bāriņtiesas un Olaines
novada bāriņtiesas darbiniekiem – Intai Liepiņai, Helgai
Kančai, Maijai Voilakai, Mārītei
Rudmanei, Jekaterinai Grigorjevai, Vijai Lukaševičai, Ārijai
Pakalnai, Baibai Muižniecei,
Ērikai Šuipei, Veldai Veinbergai, Imantam Ruginam, Jeļenai
Titovai, Antoņinai Rozentālei,
Marutai Butlerei, Vijai NesauleiPrūsei, Ivetai Gavrilovičai, Inetai Buiķei un Līgai Margevičus!
Gribam arī pateikties visiem par
sadarbību un atbalstu mūsu kopīgajā darbā – par ieguldīto darbu
bērnu tiesību aizsardzībā, veicot
šo atbildīgo darbu – palīdzot izaugt bērnam. Lai ikvienam mūsu
novada mazajam ir mīļa māmiņa
un tētis, un lai visi uz šīs pasaules būtu laimīgi!
Šobrīd I. Vilneres vadībā bāriņtiesā strādā vēl astoņas darbinieces – Dace Lasmane, Irita Ņedorezova, Aija Briede, Skaidrīte
Rituma, Diāna Spunde, Niāra
Zālīte, Lilita Āze un Sanita Reinika-Gabranova. Novēlam neapsīkstošu darba sparu un enerģiju
arī turpmāk!

vidusskolas mūsdienu deju grupa. Bet pasākuma noslēgumā
tika sagādāts pārsteigums visiem
tā dalībniekiem – skolēnus un
skolotājus priecēja velo šovs no
"Greentrials".

praktiskā darba iemaņas. Pēteris
palīdzēja gatavot aprakstus. Pamazām mani pienākumi sazarojās – sāku mācīt arī analītisko
ķīmiju, laboratorijas darbu tehniku, organisko sintēzi, tad man
uzticēja arī audzināmo klasi.
Nu koledžā pavadīti 16 gadi,
jau sen gatavojos pasniedzējas
gaitas beigt. Reiz jau esmu rak
stījusi atlūgumu, bet tomēr uz šo
mācību gadu lūdza palikt, jo bioķīmijas pasniedzēja manā vietā
vienkārši nebija."

IZSLUDINA STĀSTU KONKURSU
Biedrība "Jāņupes iedzīvotāji" rīko stāstu konkursu, un labāko
stāstu, fotogrāfiju vai video autori saņems noderīgas balvas
(šūpuļtīklu, grila vai dārza instrumentus).
Konkursa mērķis ir apzināt aktīvos Jāņupes iedzīvotājus un
uzzināt vairāk par ciema vēsturi, cilvēkiem un dzīvniekiem
mums apkārt.
Visi ir aicināti aktīvi piedalīties, jo tēmas, par kurām mums
būtu interesanti uzzināt, ir saistošas ikvienam:
1. Jāņupes veidošanās vēsture, intervijas un atmiņu stāsti
no pirmajiem iedzīvotājiem;
2. Jūsu stāsts, kā kļuvāt par Jāņupes iedzīvotājiem
(vai Rājumu, Dāvju, Vaivadu, Stīpnieku iedzīvotājiem);
3. Apkārtnē sastopamie apskates objekti un atpūtas vietas.
Konkursa darbus par vienu no trīs tēmām gaidām līdz
1. jūlijam uz e-pasta adresi info@janupe.lv, vai publicējot
mūsu lapā facebook.com/janupe ar norādi "#konkursam".
E-pastā iesūtītie darbi tiks publicēti mūsu interneta vietnēs divu
līdz trīs dienu laikā.
Stāstus vērtēs mūsu tīmekļa vietņu www.janupe.lv un
facebook.com/janupe lasītāji. Uzvarēs trīs labākie darbi, kuri
saņems visvairāk pozitīvās atsauksmes ("Patīk", "Dalies" vai
komentārus).
Rezultātus paziņosim www.janupe.lv, facebook.com/janupe un
individuāli, sazinoties ar labāko darbu autoriem.
Konkursu atbalsta Olaines novada pašvaldība.

OMMS UZŅEM JAUNOS AUDZĒKŅUS
Olaines Mūzikas un mākslas skolā vēl aizvien notiek jauno
audzēkņu uzņemšana 2016./2017. mācību gadam.
Dokumentus var iesniegt līdz 30. maijam
darbadienās no plkst. 15 līdz 19 skolas administrācijā
Zemgales ielā 31, 2. stāvā.
Iestājeksāmeni audzēkņiem sagatavošanas un 1. klasē
mūzikas nodaļā notiks 6. un 7. jūnijā no plkst. 16.00.
Iestājeksāmens audzēkņiem sagatavošanas un 1. klasē
mākslas nodaļā notiks 31. maijā no plkst. 17.00.
Interešu izglītības programmas audzēkņiem
iestājeksāmena nav.
Tālr. uzziņām – 24114412, 24114410.
E-pasts: olainesmms@inbox.lv, mājaslapa – www.omms.lv.
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OLAINĒ SATIEKAS AKTĪVIE
UN SPORTISKIE

"MAGNĒTS" ATGRIEŽAS OLAINĒ
11. maijā Olainē notika orientēšanās sacensību "Magnēts"
17. kārta. Pēdējo reizi "Magnēts" šajā apvidū norisinājās
pirms vairāk nekā 30 gadiem. Šī gada sacensību
dalībniekiem tika piedāvāta jauna orientēšanās karte,
kas tapusi ar Olaines novada domes atbalstu un
kā autors ir Māris Strautnieks.
Starptautiskā Orientēšanās federācija šī gada 11. maiju
bija pasludinājusi par Pasaules orientēšanās dienu ar mērķi
uzstādīt jaunu Ginesa pasaules rekordu. Līdzšinējais
rekords uzstādīts 2003. gadā Šveicē Pasaules orientēšanās
čempionāta laikā, kad 1381 norises vietā distancēs devās
207 979 orientieristu. Šoreiz mērķis bija orientēšanās
distancēs visā pasaulē pulcēt vismaz 250 000 orientēšanās
sporta cienītāju vairāk nekā 2000 pasākumos. Sacensības
Olainē pulcēja 377 dažāda vecuma dalībniekus, kas liecina
par orientēšanās sporta augsto popularitāti Rīgas apkārtnē.
Orientēšanās sacensības "Magnēts" organizē biedrība
"Sporta un atpūtas apvienība "Magnēts"" un BJC "IK
Auseklis". Tās norisinās Rīgas apkārtnē visa gada garumā
saskaņā ar www.magnets.lv publicēto sacensību kalendāru.
Paldies sacensību organizētājiem un dalībniekiem!
Uz tikšanos nākamajās orientēšanās sacensībās Olainē!

Aizvadīts starptautiskais bērnu
futbola turnīrs "Olaine Cup 2016"
Futbola turnīrs "Olaine Cup 2016" norisinājās visu aprīļa
mēnesi. Par spīti laika apstākļiem turnīra sākumā,
ar azartu un emocijām četrās nedēļas nogalēs tika
noskaidrotas turnīra spēcīgākās komandas U-9, U-10,
U-11, U-12, U-13 un WU-13 vecuma grupās no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas.
Meistarībā sacentās 40 komandas un 500 jaunie futbolisti
un futbolistes. Turnīra mērķis bija popularizēt futbolu,
dot iespēju jaunajiem futbolistiem un futbolistēm iegūt
labu spēļu praksi ar sportiski spēcīgām komandām un
sarīkot futbola svētkus gan spēlētājiem, gan līdzjutējiem.
Turnīra mājaslapa piesaistīja apmeklētājus no dažādām
pasaules valstīm – no 23 Eiropas, Ziemeļamerikas,
Āfrikas un Āzijas valstīm.
Kā atzīst "AFA Olaine" sporta direktors, turnīra idejas
autors un lolotājs, Aleksejs Gromovs – tāda mēroga bērnu
futbola sacensības Olainē tika rīkotas pirmo reizi, un var
uzskatīt, ka tās ir izdevušās. Tāpat ir skaidrs, ka turnīrs
ir sportiski jāattīsta un tam jābūt arī nākotnē.
Bērnu izaugsme ir redzama tieši šādos turnīros.
Paldies visiem dalībniekiem, līdzjutējiem
un turnīra atbalstītājiem!
Īpašu pateicību izsakām brīvprātīgajiem futbolistu
vecākiem, kas iesaistījās un palīdzēja, lai šie futbola svētki
taptu un notiktu. Mēs pierādījām, ka varam!
Uz tikšanos turnīros un sacensībās!
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Aprīļa pēdējā dienā Olaines
vārds izskanēja Latvijas mērogā, jo tieši šeit sākās "xRace"
sacensību septītā sezona, kur
dalībnieki trīs dažādās distancēs – "Vichy" Ģimenes distancē,
"Veloatlaides.lv" Tautas distancē
un "Garmin" Sporta distancē –
pildīja dažādus uzdevumus gan
skrienot, gan braucot ar velosipēdiem, gan arī pārvietojoties ar
laivām Olaines apkārtnē.

skaņojumā – kopvērtējuma uzvarētāji "TERRA TOPO" finišā
iesoļoja lēnām un nesteidzoties,
jo tuvākie sekotāji nebija pat
redzeslokā. Otrā vieta vīriešu
komandu grupā tika komandai
"Brieži", bet trešo vietu izcīnīja
komanda "Viss ir galvās". Jaukto komandu konkurencē pirmajā
vietā ierindojās komanda "pes
cor caput", kuri izcīnīja arī otro
vietu kopvērtējumā, uz otrā pje-

cē – "Vichy" Ģimenes distancē –
sacentās un piedzīvojumus baudīja iesācēju un ģimeņu komandas. Starp ģimeņu komandām labākās bija "SUSANIN RACING
TEAM", "Kartupeļu ēdāji" un
"Rapunzel Racing Team".
Kamēr dalībnieki devās distancēs, līdzjutējiem bija iespēja piedalīties foto-orientēšanās aktivitātē Olaines Mežaparkā, pārbaudīt spēkus gumijas vilkšanā un

Uzvarētāji
"Veloatlaides.lv"
Tautas distancē bija komanda
"TERRA TOPO", bet "Garmin"
Sporta distancē kopvērtējumā
labākie bija "Adventure team
adidas".
Sezonas pirmais posms saulainajā pavasara sestdienā pulcēja
kuplu piedzīvojumu meklētāju
skaitu no piecām valstīm – lielāko konkurenci Latvijas piedzīvojumu sacensību spēcīgākajām
komandām veidoja Igaunijas un
Lietuvas pārstāvji, kuriem jau
ir bagāta pieredze gan "xRace",
gan starptautiskās piedzīvojumu
sacensībās.
"Garmin" distancē bija pieteikušās 32 komandas, kas sacensību
garāko distanci centās veikt astoņu stundu kontrollaika ietvaros. Cīņa par uzvaru sezonas
pirmajā posmā izvērtās gana
spraiga, jo divas no spēcīgākajām komandām finišā šķīra vien
12 sekundes – pirmo vietu sīvā
cīņā izcīnīja komanda "Adventure team Adidas" (4:52:54),
bet otrā vieta vīriešu komandu
konkurencē tika "ISOSTAR"
komandai (4:53:06). Vairāk nekā
pusstundu vēlāk vīriešu komandu konkurences pirmo trijnieku
noslēdza komanda "mežā galvenais". Jaukto komandu konkurencē pārāki bija pieredzējusī komanda "TEAM NORD
WOOD" no Igaunijas, kas kopvērtējumā ierindojās pirmajā
vietā, otrie un vienīgie latvieši
uz jaukto komandu goda pjedestāla bija komanda "Where's The
Finish?", bet trešā vieta tika vēl
vienai igauņu komandai – "Õnnevalem".
"Garmin" distances uzvarošās
komandas "Adventure team
adidas" kapteinis Uldis Žimants
komentēja sacensības: "Lai gan
komandu bija daudz, ieskaitot
viesus no kaimiņvalstīm, jau no
sākuma paredzējām, ka sīvākā
cīņa būs tieši ar "ISOSTAR" komandu. Tomēr arī tad vēl nenojautām, ka trasi veiksim, praktiski nenolaižot acis viens no otra
un cīnoties līdz pat pēdējiem
metriem. Domāju, ka tieši tādēļ
emocijas, šķērsojot finišu burtiski 10 metrus pirms konkurentiem, bija īpaši spēcīgas, jo abas
komandas cīnījās uz spēku izsīkuma robežas. Šķiet, šī būs visai
"karsta" sezona."
"Veloatlaides.lv" distancē rezultāti tika sadalīti mierīgākā no-

destāla pakāpiena stājās komanda "Riga Adventure Team – 2
koki un citi zvēri", bet trešā bija
komanda "Dinamīts". Labākās
trīs sieviešu komandas – "steam
IKŠĶILE", "IzKusties" un "Kārklu muiža".
Atsevišķi "Garmin" un "Veloatlaides.lv" distancēs tika vērtētas
arī uzņēmumu komandas. "Garmin" distancē labāko uzņēmumu
komandu godu šoreiz izcīnīja
"Adventure team Adidas", "ISOSTAR" un "Allnex", bet "Veloatlaides.lv" distancē trīs spēcīgākās uzņēmumu komandas
bija "TERRA TOPO", "Anzāģe
overweight" un "VeloAtlaides.
lv". Tikmēr pašā īsākajā distan-

spēka uzdevumā, savukārt bērnu
uzmanību piesaistīja iespēja taisīt personalizētas nozīmītes.
"xRace" Olaines piedzīvojumu
piedāvāja Olaines novada dome,
bet sacensību un pasākuma labākie dalībnieki saņēma balvas no
sacensību seriāla atbalstītājiem:
"Isostar", "Garmin", "Vichy",
"Veloatlaides.lv", "Tallink", "Vitamax", "PB Telpa", "RedBull",
"Dāvanu Serviss", "Aerodium",
"MyFitness", "Hanzas Maiznīca", "JumpIn" studija un "Velosock".
Nākamais "xRace" posms norisināsies Engurē 12. jūnijā.

MALTĀ GŪST VĒRTĪGU PIEREDZI

No 16. līdz 24. aprīlim Olaines 1. vidusskolas skolotāju un
skolēnu delegācija piedalījās
programmas "Erasmus+" skolu
projekta "It's Time to Help" mobilitātē Birgu, Maltā.
Skolu braucienā pārstāvēja 9.a
klases skolēni Agnese Miķelsone, Vendija Tomsone, Artūrs
Brahmanis, Vladislavs Jerins,
skolotāji Lilita Zujeva, Brigita
Zute, Ilze Orste un direktors Jāzeps Volāns, un šīs tikšanās tēma
bija "Atkritumi".
Projekta mobilitātē piedalījās 40
skolēni un skolotāji no Čehijas,
Latvijas, Vācijas, Somijas, Portugāles un Maltas. "De La Salle" koledža ir katoļu skola, kuru
vada katoļu mūki. Skolā mācās
ap 1200 skolēni, un strādā 100
skolotāji. No trīs gadu vecuma
līdz 6. klasei skolā mācās tikai
zēni, bet vēlāk pievienojas arī
meitenes.
Tikšanās laikā katras valsts skolēni iepazīstināja maltiešu skolēnus ar savu skolu un aktivitātēm savās skolās. Mājās katrai
projektā iesaistītajai skolai bija

jāsameklē atbildes uz 21 ar tēmu
"Atkritumi" saistītu jautājumu.
Skolēniem bija jānoskaidro, kādus atkritumus šķiro skolās, vai
klasēs ir atkritumu šķirojamās

UNESCO Eko konferences atklāšanā. Skolēni pie šīs tēmas
strādāja jau no septembra, bet
skolotāji tēmas savām klasēm
izvēlējās jau vasarā. Katra klase

Otrdien piedalījāmies dažādās
aktivitātēs par atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārstrādi
Maltā, kā arī apmeklējām parku,
kurš iekārtots bijušās izgāztuves

kastes, kurš ir atbildīgs par to
iztukšošanu, vai skolēni piedalās
skolas teritorijas uzkopšanā utt.
Pēc prezentācijām katrai valstij
bija jāizvērtē citu valstu prezentācijas un jāatzīmē pozitīvais,
negatīvais un interesantais, ko
varētu mēģināt ieviest vai pārņemt savās skolās. Trešdien,
20. aprīlī, piedalījāmies skolas

prezentēja savu padarīto darbu,
bet visa prezentācija kopumā
bija izveidota kā viens liels uzvedums par tēmu "Atkritumi".
Skolas gaiteņos konferences
dalībnieki varēja iepazīties ar
skolēnu izveidotajiem darbiem
no atkritumiem – gan šaha spēli,
gan pirātu kuģiem, gan puzlēm,
robotiem un daudz ko citu.

vietā. Pēcpusdienā norisinājās
dažādas aktivitātes un apmeklējām Hadžar-Im templi. Ceturtdienas aktivitāte bija noorganizēta Gozo salā, kur iepazināmies
ar jūras sāls ieguvi un atkritumu
transportēšanu no Gozo salas uz
Maltu.
Piektdienas pēcpusdienā iepazināmies ar Maltas galvaspilsētu

Valletu. Mobilitātes dalībniekiem bija iespēja arī mazliet izpētīt Stambulu, jo no Rīgas uz
Maltu nav tiešā lidojuma.
Šī bija pēdējā kopīgā tikšanās
skolēniem un skolotājiem, jo
projekts strauji tuvojas beigām.
Vēl ir jāveic divu gadu darba
analīze, jāizveido kopējais visu
skolu prezentāciju buklets, jāveic noslēguma tiešsaistes aptauja. Savukārt jūnija sākumā
notiks koordinatoru tikšanās
Pršerovā, Čehijā, kurā tiks apspriests padarītais, veikta projekta izvirzīto mērķu un uzdevumu
analīze un apspriestas turpmākās
sadarbības iespējas.
Izsakām pateicību visiem projektā iesaistītajiem skolēniem,
vecākiem, kolēģiem un Olaines
novada domei par atbalstu, sapratni un atsaucību, strādājot pie
šī projekta!
Lilita Zujeva,
"Erasmus" projekta
koordinatore
Olaines 1. vidusskolā

GODAM NOPELNĪTA EKSKURSIJA

PAR FINANSIĀLU ATBALSTU BĒRNIEM
AR INVALIDITĀTI VASARAS BRĪVLAIKĀ

Nopriecājušies par bagātīgo dāvanu – balvu 400 eiro apmērā
Latvijas izzināšanai no Monreālas latviešu sabiedriskā centra
ekskursijai pa Vidzemes līvu
vietām, sākām tai gatavoties.
Klases stundā precizējām maršrutu, sākām meklēt informāciju
par pilīm un dabas objektiem.
Katrs skolēns bija sagatavojis
stāstījumu par kādu apskates objektu un ekskursijas laikā iejutās
gan gida, gan fotogrāfa lomā.
Sagatavošanās darbi bija veikti,
un 7. maijā devāmies ceļā.
Pirmais apskates objekts bija Turaidas muzejs. Apskatījām muzeja ekspozīciju un izstādes, uzkāpām galvenajā sargtornī, kura
pieci stāvi kopumā ir vairāk nekā
38 metrus augsti. Papriecājušies
par skaisto Gaujas senleju, de-

vāmies uz nodarbību "Ko lems
līvu likteņzirgs". Tagad katrs
esam iemācījušies dažus vārdus
lībiešu valodā, pinuši draudzības
jostu un dziedājuši lībiski.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Straupi
– seno Hanzas pilsētu. Te klausījāmies klasesbiedru – mūsu
gidu – stāstījumu par Lielstraupes pili, Straupes baznīcu un
pils parku. Pirms devāmies uz
Cēsīm, pabijām pie Kvēpenes
dižozola, apskatījām Ērgļu jeb
Ērģeļu klintis, priecājāmies par
skaisto Gauju.
Cēsīs mūsu pārsteigumi tikai sākās, jo spēlējām viduslaiku spēles, prātojām, vai mēs spētu būt
labi bruņinieki, un apskatījām
Cēsu pili – pabijām gan tornī,
gan pils cietumā. Priecājāmies
arī par skaistajiem melnajiem

gulbjiem, kurus redzējām Maija
parka dīķos.
Jau pievakarē ieradāmies Āraišos, lai apskatītu Āraišu ezerpili – seno latgaļu apdzīvoto vietu
uz ezera salas. Šī apmetne mums
izsauca vislielāko izbrīnu – tik
daudz nelielu guļbūves mājiņu
vienviet!
Nemanot tuvojās vakars, un arī
mūsu plānotie objekti bija apskatīti. Noguruši, bet ļoti apmierināti, atgriezāmies mājās. Izsakām pateicību par interesanto
ekskursiju Monreālas latviešu
centram un saviem vecākiem. Tā
bija jauka diena!
Olaines 1. vidusskolas 5.c
klases skolēni un audzinātāja
Silvija Garoza

Saskaņā ar Olaines novada domes 2015. gada 20. maija sēdes
protokolu Nr. 6 "Par finansiālu atbalstu bērniem ar invaliditāti
vasaras brīvlaikā" ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti,
ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu vasaras periodā
(jūnijs, jūlijs, augusts) 360 eiro apmērā mēnesī, ja:
• bērnam ir noteikta medicīniska indikācija īpašas kopšanas
nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem;
• bērns ar invaliditāti ir skolēns (sākot no 1. klases);
• bērna ar invaliditāti vecāki veic algotu darbu, izņemot,
ja kāds no vecākiem bērnam ar invaliditāti sniedz tikai
asistenta pakalpojumu pašvaldībā, bet neveic nekādu cita
veida algotu darbu.
Finansiālo atbalstu piešķir par diviem mēnešiem ģimenēm,
kur tikai viens vecāks aprūpē bērnu ar invaliditāti, un par
vienu mēnesi ģimenēm, kur abi vecāki aprūpē bērnu ar
invaliditāti.
Iesniedzamie dokumenti: iesniegums un darba vietas izziņa
par vecāka nodarbinātību vasaras periodā.
Tālrunis uzziņām un pierakstam pie sociālā
darba speciālista – 67146041.
p/a "Olaines sociālais dienests"
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NO JŪNIJA MAINĪSIES SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS TARIFS

BŪSIM UZMANĪGI AR UGUNI DABĀ!
Valsts meža dienests (VMD) jau no 2. maija ir noteicis meža
ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:
• kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas
vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
• atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj,
kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
• nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem
degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus
priekšmetus;
• veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt
šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
• medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos
lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli
uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
• braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu
un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, kad tas
nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai
nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
• ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem
transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu
iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
• bez saskaņošanas ar VMD mežniecību veikt jebkuru
dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns
novērošanas darba veicējus.
Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas
atlikumus atļauts tikai ar VMD mežziņa ikreizēju rakstisku
atļauju.
Meža degšanas gadījumā lūdzam zvanīt Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112.

Paziņojums par detālplānojuma redakcijas
nekustamajiem īpašumiem "Ziemeļi", "Nomaļi" un
"Modri" Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā,
publiskās apspriešanai laikā saņemto priekšlikumu un
institūciju atzinumu izskatīšanas sapulces organizēšanu.
Pamatojoties uz Olaines novada domes 2016. gada 23. marta
lēmumu (prot. Nr. 3, 19. p.) "Par detālplānojuma redakcijas
nekustamajiem īpašumiem "Ziemeļi", "Nomaļi" un "Modri"
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai",
detālplānojuma redakcija bija nodota publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai no š. g. 4. aprīļa līdz 2. maijam.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto
priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce
notiks 31.05.2016. plkst. 17.00 Olaines novada pašvaldībā
– 2. stāva sēžu zālē (224. kab.), Zemgales ielā 33, Olainē.
Ar detālplānojumu var iepazīties Olaines novada domē vai
interneta vietnē www.olaine.lv. Rakstiskus priekšlikumus sūtīt
Olaines novada domei uz adresi: Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114, vai elektroniski uz
e-pastu: olainesdome@olaine.lv.
Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Olaines novada
pašvaldībā (204. kab., tālr. 67146031). Apmeklētāju
pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–19.00 un
ceturtdienās plkst. 8.00–18.00, ar pārtraukumu 12.00–13.00.
Jārēķinās ar ierobežojumiem
Informējam, ka 28. maijā, Olaines novada svētku laikā, visu
dienu tiks ierobežota automašīnu novietošana Zemgales ielā
posmā no Stadiona ielas līdz Dzērvenītes ielai abās ielas pusēs.
Norādītajā posmā tiks uzstādītas ceļa zīmes "Apstāties
aizliegts". Transportlīdzekļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt,
taču satiksme nebūs slēgta.
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No 2016. gada 1. jūnija Olaines
novadā stāsies spēkā vienotais
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs
9,27 EUR/m3 bez pievienotās
vērtības nodokļa (PVN).

pojumu tarifu – 28,32 eiro par
tonnu bez PVN un dabas resursu
nodokļa (DRN). Atkritumu glabāšanas tarifs, pieskaitot DRN
(4,32 eiro par tonnu), ir 32,64
eiro par tonnu (bez PVN).

Olaines novada dome pieņēma
lēmumu par jauno tarifu, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome
ir apstiprinājusi jauno atkritumu
poligona "Getliņi" apsaimniekotāja SIA "Getliņi EKO" sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakal-

SIA "Getliņi EKO" jaunu tarifu
projektu SPRK iesniedza tādēļ,
ka kopš 2015. gada novembra
poligona "Getliņi" teritorijā ir
uzsākta nešķiroto sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai, kā to paredz Eiropas Savienības normatīvie akti. Prasī-

bās noteikts, ka no nešķirotiem
sadzīves atkritumiem pirms apglabāšanas ir jāatdala bioloģiski
noārdāmie atkritumi un citi materiāli, kurus var izmantot otrreizējai pārstrādei.
Olaines novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu īsteno pašvaldības uzņēmums AS "Olaines
ūdens un siltums", kā to paredz
2011. gada 16. novembra līgums. Ikvienai mājsaimniecībai
un juridiskai personai ir jābūt
noslēgtam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu.

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI, ATBILD PAŠVALDĪBA
Par kārtības ievērošanu un alkoholisko dzērienu lietošanu
Baznīcas ielā 8.
Vēršamies pie jums, lai rastu risinājumu un veiktu pasākumus,
lai tiktu novērstas uzdzīves dzīvojamo māju rajonā Jaunolainē,
Baznīcas ielā 8. Visiem ir ļoti
labi zināms, ka uzdzīve un alkoholisko dzērienu lietošana notiek
bez jebkādām bailēm un problēmām, notiek savstarpēja "alkoholiķu" fiziska izrēķināšanās,
nokārtošanās apkārt mājai, tiek
izmētātas miskastes, vakarpusē
nav iespējams aizmigt. Tas viss
ir "izgājis" ārpus kaut kādiem

rāmjiem. Blakus atrodas bērnu
rotaļlaukums, no kura jānoskatās, kā pārdzērušies tēviņi savā
starpā kaujas, dzer un lamājas.
Paldies, esam novērojuši, ka
pašvaldības policija veic reidus,
bet vai varētu problēmas risināšanai veikt šos pasākumus biežāk, īpaši vakarpusē? Vai būtu
iespējams veikt šos pasākumus
intensīvāk tieši brīvdienās? Vai
varbūt pat uzstādīt kameras?
Jaunolaines iedzīvotāji

iedzīvotāju iniciatīvu, kuri ar
saviem novērojumiem un informāciju sniedz atbalstu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
Olaines novadā! Olaines novada
pašvaldības policija pilnīgi noteikti ņems vērā jūsu ieteikumus.
Būsim jums ļoti pateicīgi, ja
informāciju par sabiedriskās
kārtības traucējumiem sniegsiet mums nekavējoties, zvanot
uz tālr. 67967196 vai mob. tālr.
29198070.

Vēlos jums pateikties par iniciatīvu. Olaines novada pašvaldības policija augsti vērtē to mūsu

Ervīns Siliņš,
Olaines novada pašvaldības
policijas priekšnieks

PELDSEZONA IR JĀUZSĀK PRĀTĪGI
Latvijā no 15. maija ir sākusies
oficiālā peldsezona, un, lai gan
Olaines novadā esošās peldvietas nav oficiālajā sarakstā, arī
mūsu novadā ir pietiekami daudz
iespēju baudīt ūdens priekus.
Peldsezona ir jāuzsāk prātīgi, ievērojot drošības noteikumus, lai
neizraisītu nelaimes gadījumus,
atgādina Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD).
VUGD priekšnieks pulkvedis
Oskars Āboliņš norāda, ka cilvēkiem nevajadzētu naivi domāt,
ka nelaimes ar viņiem nekad
nenotiks. Vecākiem ar saviem
bērniem ir jāpārrunā drošas peldēšanas pamatprincipi un tas,
kā rīkoties, ja notiek nelaimes
gadījums. Savukārt pieaugušajiem nevajadzētu pārvērtēt savus
spēkus un kļūt pārlieku izklaidīgiem, atpūšoties pie ūdens.
Peldēšanās sezonu ieteicams uzsākt tikai tad, kad ūdens temperatūra ir sasniegusi vismaz +18
grādus.
Jāatceras, ka pēc ziemas ūdenstilpnes gultne var būt mainījusies, un uz tās var atrasties dažādi priekšmeti, tāpēc pirmajā
peldēšanās reizē tā ir vispirms
rūpīgi jāpārbauda, lēni ieejot
ūdenī. Ja cilvēks ir pārkarsis saulē, ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu
strauja ķermeņa temperatūras
maiņa, jo tā var izraisīt krampjus
vai problēmas ar sirdsdarbību.
Tāpat nav ieteicams doties peldēties vienam.

Pie ūdens un ūdenī bērni jāpieskata nepārtraukti. Bērnam, kurš
neprot peldēt vai tikai mācās, atrodoties ūdenī, jāvelk glābšanas
veste. Rūpīgi jāpieskata arī bērni, kuri jau prot peldēt, jo bērns
var pārvērtēt savas peldēšanas
spējas, uzsver VUGD.
Kategoriski ir aizliegts lēkt no
tiltiem vai citādiem paaugstinājumiem, piemēram, tramplīniem, laipas vai augsta krasta uz
galvas vai kājām.
Tāpat nedrīkst iet peldēties alkohola reibumā. "Ja esat reibumā,
labāk palieciet krastā. Liela daļa
cilvēku noslīkst tieši alkohola
reibumā, jo nespēj vairs objektī-

vi izvērtēt savus spēkus," secinājis dienests.
Nodarbojoties ar kādu no ūdenssporta veidiem vai vizinoties ar
laivu, kuteri vai citu peldlīdzekli,
obligāti jāvelk glābšanas veste.
Aicinām baudīt vasaras priekus
Olaines novada atpūtas vietās,
kā arī ievērot tur sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību un rūpēties
par savu drošību.
Atgādinām, ka saskaņā ar Olaines novada domes saistošajiem
noteikumiem nav atļauts mazgāt
transportlīdzekli Olaines novada
sabiedriskajās vietās, t. sk. pie
ūdenstilpnēm.

Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas
SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas
meža fonds" daļai publiskās apspriešanas laikā saņemto
priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas
sapulces organizēšanu.
Olaines novada pašvaldība 2016. gada 23. marta domes sēdē
pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas
SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas
meža fonds" daļai (kadastra apzīmējums 80800060576)
nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai"
(3. prot., 18. p.).
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu
un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks
31.05.2016. plkst. 17.00 Olaines novada domes sēžu zālē,
2. stāvā (224. kab.), Zemgales ielā 33, Olainē.
Ar detālplānojumu var iepazīties Olaines novada domē
tās pieņemšanas laikos vai interneta vietnē www.olaine.
lv. Rakstiskus priekšlikumus sūtīt Olaines novada domei uz
adresi: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114,
vai elektroniski uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv.

• PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (APRĪLIS) •
• Apbalvot Olaines novada bāriņtiesas locekli Daci Lasmani ar Olaines novada domes Atzinības rakstu
par ilggadēju un profesionālu darbu
Olaines novada ģimeņu stiprināšanā un bērnu audzināšanā. Apbalvot
galvenās grāmatvedes vietnieci Ilzi
Strausu ar Olaines novada domes
Pateicības rakstu par ilggadēju un
godprātīgu darbu Olaines novada
pašvaldībā.
• Ievēlēt Sanitu Reiniku-Gabranovu par Olaines novada bāriņtiesas
locekli uz bāriņtiesas pilnvaru laiku
līdz 2019. gada 29. septembrim (ieskaitot).
• Atļaut Sanitai Reinikai-Gabranovai savienot Olaines novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
vecākā inspektora amatu.
• Pieņemt zināšanai Olaines novada struktūrvienību informāciju par
paveiktajiem darbiem un Olaines
novada pašvaldības 2016. gada budžeta izpildi marta mēnesī.
• Pieņemt zināšanai AS "Olaines
ūdens un siltums", SIA "Zeiferti",
SIA "Olaines veselības centrs", SIA
"Zemgales 29" 2015. gada pārskatus
par periodu no 2015. gada 1. janvāra
līdz 2015. gada 31. decembrim.
• Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2015. gada pārskatu ar
pielikumiem. Iekļaut Olaines novada pašvaldības 2015. gada pārskatu
Olaines novada pašvaldības 2015.
gada konsolidētajā finanšu pārskatā.
• Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2015. gada pārskata pielikumus: Olaines novada pašvaldības 2015. gada bilanci; 2015. gada
naudas līdzekļu un to izvietojumu
pārskatu; 2015. gada naudas plūsmas pārskatu; 2015. gada pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu;
2015. gada pārskatu par darbības
finansiālajiem rezultātiem; 2015.
gada nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu izmaiņu pārskatu;
2015. gada krājumu izmaiņu pārskatu; 2015. gada līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
izmaiņu pārskatu; 2015. gada pārējo
finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskatu; 2015. gada pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un avansu
maksājumiem; 2015. gada pārskatu
par debitoriem (prasībām); 2015.
gada pārskatu par kreditoriem (saistībām); 2015. gada pārskatu par aizņēmumiem (veidlapa Nr. 9-1); 2015.
gada pārskatu par galvojumiem;
2015. gada pārskatu par dažādiem
ieņēmumiem un izdevumiem; 2015.
gada pārskatu par budžeta izpildi.
• Apstiprināt Olaines novadā vienotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma (sadzīves
atkritumu savākšana, pārvadāšana,
pārkraušana, uzglabāšana) tarifu
9,27 EUR/m3 (bez PVN) un noteikt,
ka tarifs stājas spēkā ar 2016. gada
1. jūniju.
• Piešķirt papildu pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas procesu organizēšanai 140 000 EUR apmērā.
• Uzdot AS "Olaines ūdens un

siltums" valdei nekavējoties uzsākt
pārrunas ar AS "Olenergo" (reģistrācijas Nr. 40103217863), lai pārskatītu un vienotos par siltumenerģijas
iepirkuma cenas samazināšanu, pietuvinot to Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas apstiprinātajiem siltumenerģijas ražošanas tarifiem SIA "Energoapgādes tīkli 1",
SIA "Energoapgādes tīkli 2" un SIA
"Energoapgādes tīkli 3" koģenerācijas stacijās.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz SIA "Rīgas rajona firma "Spuņģi"" piederošajām 3 (trīs) daļām SIA
"Zemgales 29" par kopējo atsavināšanas vērtību.
• Piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsonis A. D. iegūst īpašumā
zemi "Ieviņa-99" Nr. 339, Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines
novadā (adrese: "Ieviņa 99 339",
Medemciems, Olaines pag., Olaines
nov.), 0,1036 ha platībā (nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis (turpmāk
– NĪLM) – kods 0601).
• Piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsonis V. Š. iegūst īpašumā 1/2
domājamo daļu no zemes "Rīts" Nr.
105/106, Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā (adrese: "Rīts
105", Medemciems, Olaines pag.,
Olaines nov.), 0,1206 ha platībā
(NĪLM – kods 0601).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines novada teritorijā
atsavināmo nekustamo īpašumu
"Virši" Nr. 124/125 (adrese: "Virši
124/125", Virši, Olaines pag., Olaines nov.) par 2016. gada 12. aprīļa
Pirkuma līgumā norādīto pirkuma
maksu. Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone N. R. iegūst īpašumā
zemi "Virši" Nr. 124/125, Viršos,
Olaines pagastā, Olaines novadā,
0,124 ha platībā (NĪLM – kods
0601).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "VEFBaloži" Nr. 74 (adrese: "VEF-Baloži 74", Medemciems, Olaines pag.,
Olaines nov.) par 2016. gada 4. aprīļa Pirkuma līgumā norādīto pirkuma
maksu. Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone N. L. (N. L.) iegūst
īpašumā zemi "VEF-Baloži" Nr.
74, Medemciemā, Olaines pagastā,
Olaines novadā, 0,064 ha platībā
(NĪLM – kods 0601).
• Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis J. K. iegūst īpašumā
1/1000 domājamās daļas (aptuveni
0,15 ha platībā) no zemes "Bērzpils
18", Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā (adrese: "Bērzpils 18",
Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov.),
kas saskaņā ar Olaines pagasta teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu ir mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijas, zemes domājamās daļas
ir piesaistītas dzīvojamai mājai.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Ezītis"
Nr. 264 (adrese: "Ezītis 264", Ezītis,
Olaines pag., Olaines nov.) par 2016.
gada 18. aprīļa Pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu. Piekrist,
ka Latvijas Republikas nepilsonis
N. A. iegūst īpašumā zemi "Ezītis"
Nr. 264, Ezītī, Olaines pagastā, Olai-

nes novadā, 0,065 ha platībā (NĪLM
– kods 0601).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Mežsētu
Dārzs" Nr. 116 (adrese: "Mežsētu
Dārzs 116", Jāņupe, Olaines pag.,
Olaines nov.) par 2016. gada 8. aprīļa Pirkuma līgumā norādīto pirkuma
maksu. Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis A. G. iegūst īpašumā zemi "Mežsētu Dārzs" Nr. 116,
Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines
novadā, 0,0603 ha platībā (NĪLM –
kods 0601).
• Piekrist, ka SIA "W. G." iegūst
īpašumā zemi Jelgavas ielā 10A,
Olainē, Olaines novadā, 9051 m2
platībā.
• Piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsone A. Z. iegūst īpašumā zemi
dārzkopības sabiedrībā "VEF-Baloži" Nr. 678, Medemciemā, Olaines
pagastā, Olaines novadā (adrese:
"VEF-Baloži 678", Medemciems,
Olaines pag., Olaines nov.), 0,0590
ha platībā (NĪLM – kods 0601).
• Piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsonis K. Š. iegūst īpašumā 1/9
domājamo daļu no zemes Sveņķu
ielā, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā.
• Piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsonis M. V. iegūst īpašumā 1/2
domājamo daļu no zemes "Stūnīši"
Nr. 100, Stūnīšos, Olaines pagastā,
Olaines novadā (adrese: "Stūnīši
100", Stūnīši, Olaines pag., Olaines
nov.) (NĪLM – kods 0601).
• Piekrist, ka Krievijas Federācijas
pilsone G. Ļ. (G. L.) iegūst īpašumā
zemi "VEF-Baloži" Nr. 739, Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines
novadā (adrese: "VEF-Baloži 739",
Medemciems, Olaines pag., Olaines
nov.), 0,0567 ha platībā (NĪLM –
kods 0601).
• Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes gabala dārzkopības
sabiedrībā "Jāņupe 2" Nr. 327/101,
Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines
novadā (kadastra numurs 8080 023
0737, kadastra apzīmējums 8080
023 0737, 0,0543 ha platībā) – atsavināšanas izsoles noteikumus.
• Piekrist atsavināt Olaines novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma – zemes gabala dārzkopības
sabiedrībā "Lejas" Nr. 722, Jāņupē,
Olaines pagastā, Olaines novadā,
ar kadastra apzīmējumu 8080 022
0351 (0,0593 ha kopplatība) – 2/3
domājamās daļas (kadastra numurs
8080 022 0351) mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemes gabalu dārzkopības sabiedrībā "Medņi" Nr. 89, Jāņupē, Olaines
pagastā, Olaines novadā, 0,0594 ha
platībā (adrese: "Medņi 89", Jāņupe,
Olaines pag., Olaines nov.), zemes
nomniekam – Z. P.
• Izbeigt 2011. gada 21. februārī
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu: Nr. 294 par zemes gabala dārzkopības sabiedrībā "Cīrulīši" Nr. 411, Grēnēs, Olaines pagastā,
Olaines novadā, 0,0856 ha platībā,
iznomāšanu A. K. sakarā ar per-

sonas iesniegumu; Nr. 295 par zemes gabala dārzkopības sabiedrībā
"Cīrulīši" Nr. 410, Grēnēs, Olaines
pagastā, Olaines novadā, 0,0853 ha
platībā, iznomāšanu A. K. sakarā ar
personas iesniegumu.
• Pagarināt 2000. gada 4. aprīļa
Zemes nomas līguma Nr. 13, noslēgtu ar SIA "Bala", nomas termiņu
līdz 2019. gada 31. martam. Noslēgt
pārjaunojuma līgumu ar Olaines Vasarsvētku draudzi "Svētā Trīsvienība" par nekustamā īpašuma Kūdras
ielā 12A, Olainē, Olaines novadā,
zemes nomu līdz 2027. gada 19. decembrim
• Apstiprināt 2016. gada 19. aprīļa
izsoles protokolus.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no Olaines novada
pašvaldības bilances (ar uzskaitē
iekļauto bilances vērtību) nekustamo īpašumu: dzīvokli "Blijas 50"-1,
Blijās, Olaines pagastā, Olaines
novadā, 41,1 m2 platībā, un kopīpašuma domājamo daļu no būves,
411/1048; zemes gabalu "Blijas 50",
Blijās, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0,0783 ha platībā.
• Iegādāties Olaines novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu (zemi 1,601 ha platībā) Drustu
gatvē 3, Olainē, Olaines novadā.
• Atsavināt kustamo mantu (transportlīdzekli), pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli: automašīnu
"Opel Combo" (reģistrācijas numurs
GJ 1329); automašīnu "Nissan Patrol" (reģistrācijas numurs CU 4523);
automašīnu "Hyundai Trajet" (2,0
CRDi M/T), reģistrācijas numurs
FC4719.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Jāņupe-2" projektu
"DKS "Jāņupe-2" koplietošanas ceļa
1. un 2. sektora teritorijā – seguma
uzlabošana un caurteces remonts"
par kopējo summu 6511,49 EUR
ar līdzfinansējumu 5209,19 EUR
apmērā no Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas
"Autotransports" (EKK 3263).
• Piešķirt lietošanā Olaines novada
senioru biedrībai "Liepas" nedzīvojamo telpu Zemgales ielā 31, Olainē,
Olaines novadā, pagraba stāvā (būves kadastra apzīmējums 8009 002
0618001, pagraba stāva telpu Nr. 25,
33,69 m2 platībā), līdz 2020. gada
7. jūnijam.
• Noteikt (mainīt) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080
013 0046 (0,5000 ha platībā), "Gunāri", Jaunolainē, Olaines pagastā,
Olaines novadā:
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma "Atlantika 7" zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8080 020
0156 un nekustamā īpašuma "Atlantika 8" zemes vienību ar kadastra
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,

apzīmējumu 8080 020 0157 vienā
nekustamajā īpašumā ar zemes vienības kopējo platību 0,1205 ha. Atļaut apvienot nekustamos īpašumus
Vērdiņu ielā 2 ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0721, Vērdiņu ielā
4 ar kadastra apzīmējumu 8080 008
0719, Vērdiņu ielā 6 ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0706, Vērdiņu
ielā 8 ar kadastra apzīmējumu 8080
008 0720, Vērdiņu ielā 10 ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0722 un
Vērdiņu ielā C ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0724 vienā nekustamajā īpašumā ar zemes vienības
kopējo platību 1,0930 ha.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam:
"Ūdensrozes", Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā; "Zirgi", Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā; "Lielšļūkas", Ielejās,
Olaines pagastā, Olaines novadā.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajiem īpašumiem
"Ieviņa 99" Nr. 145 ar kadastra apzīmējumu 8080 002 1861 un "Ieviņa
99" Nr. 146 ar kadastra apzīmējumu
8080 002 1862, Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā, pārkārtojot zemes vienību robežas.
• Apstiprināt saistošo
Nr. SN4/2016 "Olaines
ritorijas un tajā esošo
īpašumu uzturēšanas
projektu.

noteikumu
novada tenekustamo
noteikumi"

• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. SN5/2016 "Olaines novada pašvaldības nolikums".
• Finansiāli atbalstīt jauniešu futbola komandu dalību starptautiskajā
turnīrā Nīderlandē, piešķirot biedrībai AFA "Olaine" finanšu līdzekļus
3360,00 EUR apmērā transporta izdevumu segšanai.
• Izbeigt 2012. gada 7. marta Dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvojamo telpu "Birznieki-2", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā,
īri ar 2016. gada 31. martu sakarā ar
īrnieka I. D. iesniegumu.
• Ierakstīt dzīvokļa īpašumu "Birznieki 2"-18, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, un Jelgavas
ielā 16-84, Olainē, Olaines novadā,
īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz
Olaines novada pašvaldības vārda.
• Piešķirt L. C. un viņas nepilngadīgajiem bērniem D. M. un Z. M. sociālo istabu Zemgales ielā 31, Olainē, Olaines novadā, uz 6 mēnešiem.
Piešķirt S. S. sociālo istabu Zemgales ielā 31 , Olainē, Olaines novadā,
uz 6 mēnešiem.
• Uzņemt S. R., A. K., L. O.,
E. T. ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines
sociālais dienests" sociālās aprūpes
centrā uz pastāvīgu laiku.

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

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 jūnijā
KAD

KAS

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, informācija par pasākumiem
Olaines novada bibliotēkās – www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas)
03.06. plkst. 23.00
04.06. Laiks tiks precizēts
05.06. plkst. 12.00
10.06. plkst. 14.00
11.06. plkst. 13.00
17.06. plkst. 18.00
18.06. plkst. 18.00
28.05.–15.07.
06.06.–08.07.
Atklāšana 06.06. plkst. 17.00
18.06. plkst. 10.00
18.06.
Laiks tiks precizēts
19.06. plkst. 11.00
Spēļu grafiks pieejams
www.afaolaine.lv
No maija līdz oktobrim
Spēļu grafiks pieejams
www.lihc.lv

Brīvdabas kino vakars
Sporta deju kluba "Olaine" sezonas noslēguma koncerts
Novada ģimeņu diena
Olaines bibliotēkas 50 gadu jubilejas pasākums
Bērnu un jauniešu izklaides pasākums
"Vasara, vasariņa" (piedalās "Olaines cālīši", "Domino",
"Serpentīns", "Spārītes" u. c.)
Tikšanās ar zāļu sievu Līgu Reiteri
Muzikāli dramatisks Jāņu ielīgošanas pasākums
pēc lugas "Emīla nedarbi" motīviem (auto tūre, balle)
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Olaines novada jauniešu projekta "Sirreālā Olaine"
gleznu izstāde
Olaines Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas
audzēkņu un pedagogu gada izteiksmīgāko darbu izstāde
"Pārsteigums"
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada amatieru volejbola čempionāta
"Divi pret divi" 1. kārta
Spēkavīru čempionu līgas posms Olainē

Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines stadionā
Olaines Kultūras namā
Olaines Mežaparka estrādē

Šaha turnīra 2. kārta
Minifutbola turnīrs "Olaines kauss 2016"

Olaines Sporta namā
Olaines stadionā

Olaines novada tenisa čempionāts
"Inline" hokeja čempionāts

Tenisa kortā, Zeiferta ielā 4
Olaines slidotavā

Jaunolaines Kultūras namā
Olaines novadā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines 2. vidusskolas stadionā
Olaines stadionā

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos
un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!
Jūs savu mīlestību iznesāt,
Caur gadiem, gaiši liesmojot.
Lai acīs mīlas dzirkstis nenodziest,
Jums tālāk mīļi dzīvojot!
/V. Kokle-Līviņa/

Olaines novada dome
sveic ZELTA kāzās
Viktoru un Ņinu Krilovus!
Laulība noslēgta 1966. gada 7. maijā
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

SVEICAM AR BRONZAS GODALGĀM!
Pierīgas novadu sporta spēļu
orientēšanās sacensībās maija
vidū Ādažu novada "Grunduļos" Olaines novada komanda
izcīnīja augsto trešo vietu.
Olaines novadu pārstāvēja seši
orientieristi – Madara Šinke,
Ārija Šinke, Juris Šinke, Guntars
Mankus, kā arī Antra un Andrejs
Gaumigi. Olaines Sporta centra
kolektīvs izsaka pateicību par
dalību sacensībās un sveic ar lieliskajiem panākumiem!

Rezultāti individuāli tika vērtēti sešās vecuma grupās, bet
komandu vērtējumā tika ņemti
vērā seši labākie katras komandas pārstāvju rezultāti.
Carnikavas novads kļuvis par
šī gada Pierīgas novadu sporta
spēļu uzvarētāju komandu vērtējumā. Mārupieši spraigā cīņā
šoreiz palika otrajā vietā, bet
olainieši – trešajā. Pavisam kopā
startēja orientieristi no 12 novadiem.

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2016. gada 14. aprīļa līdz 17. maijam reģistrētie mirušie
Igors Aleksandrovs, 66 gadus vecs, 15.04.2016.
Aleksandrs Artjomovs, 72 gadus vecs, 17.04.2016.
Normunds Bradovskis, 54 gadus vecs, 30.04.2016.
Olga Ciple, 65 gadus veca, 14.05.2016.
Ņina Dubkova, 78 gadus veca, 06.05.2016.
Mareks Gēliņš, 39 gadus vecs, 09.05.2016.
Juris Gributs, 50 gadus vecs, 22.04.2016.
Iraida Inozemceva, 74 gadus veca, 15.04.2016.
Karla Jansone, 79 gadus veca, 27.04.2016.

Georgijs Kukļins, 77 gadus vecs, 13.05.2016.
Valdis Lazda-Lazdiņš, 78 gadus vecs, 09.05.2016.
Kate Maslovska, 83 gadus veca, 09.05.2016.
Laimonis Ozols, 86 gadus vecs, 15.05.2016.
Viktors Ščerbiņins, 83 gadus vecs, 16.04.2016.
Sventoslavs Šuipis, 84 gadus vecs, 05.05.2016.
Ludmila Vopeļņika, 73 gadus veca, 15.04.2016.
Valentīna Želneronoka, 88 gadus veca, 18.04.2016.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
maijā

70. gadskārtā
Māri Ausēju
Liliju Fintjugovu
Brigitu Prokofjevu
Jevgeņiju Saju
Mariju Smirnovu
Jāni Strēli
Nikolaju Tolmačovu
Jāni Zanderu
Larisu Zubkovu
Ludmilu Zuimaču
75. gadskārtā
Vaclavu Beimo
Veltu Bušu
Juri Daini
Mariju Gloškinu
Janīnu Kravčenko
Aleksandru Mihaļkovu
Kilikeju Miklaševiču
Tamāru Osmani
Ņinu Ponomarjovu
Āriju Stradi
Zigrīdu Tauriņu
Pelageju Timofejevu
80. gadskārtā
Elzu Aitovu
Gaidu Akermani
Tamaru Benčuku
Veltu Hartmani
Fainu Kuzminu
Eduardu Ļaksu
Arnoldu Rutulu
Vitaliju Strumpu
Jānis Šatrovski
Lidiju Šiņķi
85. gadskārtā
Liliju Taupmani
Broņislavu Zukuli
90. gadskārtā
Boļeslavu Zepu
91. gadskārtā
Vitāliju Bobrovski
Lidiju Kapenieci
Lidiju Pliču
Feodosiju Seļavinu
92. gadskārtā
Vladimiru Paremski

Ziņas par jubilāriem 23.05.2016.

Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
"Olaines Domes Vēstis".
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e-pastu:
edgars.lakutis@olaine.lv.

