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• Pilsētas teritorijā atjaunotas
visas autobusu pieturvietas. Tām
pilnībā nomainīta stiklotā daļa,
uz kuras izvietota praktiskā informācija un Olaines novada
jaunais logo un sauklis, atjaunots
krāsojums un nomainīti jumti.
Pieturvietu atjaunošanas darbi
novadā vēl turpināsies.

JAUNIEVĒLĒTIE DOMES DEPUTĀTI SANĀK UZ PIRMO SĒDI
21. jūnijā, jaunā deputātu sasaukuma pirmajā domes sēdē, atklātā balsojumā par domes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts
Andris Bergs. Par priekšsēdētāja pirmo vietnieci ievēlēta Inta
Purviņa, par priekšsēdētāja otro
vietnieku ievēlēts Aleksandrs
Čmiļs.
Sēdē piedalījās 16 no 17 domē
ievēlētajiem deputātiem. An
dris Bergs domes priekšsēdētāja amatā ievēlēts ar 15 balsīm
"par", bet viena vēlēšanu zīme
bija bojāta.
Likumā noteiktajā kārtībā pirmajā domes sēdē tika ievēlēti arī
pastāvīgo komiteju locekļi.
Savā uzrunā kolēģiem Andris
Bergs sacīja: "Paldies jums par
uzticību. No šī domes sasaukuma sagaidu konstruktīvu darbu
bez priekšvēlēšanu retorikas.

Aicinu jaunievēlēto domi strādāt
kā vienotai un atbildīgai komandai, kas ir spējīga pieņemt pārdomātus un atbildīgus lēmumus
novada interesēs.
Vēlos pateikties iedzīvotājiem
par vēlēšanu laikā izrādīto atbalstu visai Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas
Olaines komandai! Augstu novērtēju jūsu uzticību man – tas

• Laikā no 2017. gada 2. jūnija
līdz 5. jūnijam Olaines novada
pašvaldības delegācija piedalījās Polijas pilsētas Radomsko
dienās. Oficiālajās pieņemšanās
un svētku pasākumos tika stiprināta abu pašvaldību sadarbība
ar mērķi pārņemt labās prakses
un īstenot kopīgus projektus nākotnē. Kā potenciālās sadarbības
jomas tika identificētas kultūra,
izglītība, uzņēmējdarbība un investoru piesaiste.
2012. gadā Olaines novada
pašvaldība uzsāka sadarbību

Olaine
atceras
Rūta Beimane – "atslēgas
cilvēks" Olaines Profesionāli tehniskajā skolā

2. lpp.

ar Polijas pilsētas Radomsko
pašvaldību, piedaloties Eiropas
Savienības programmā "Eiropa
pilsoņiem" (2007.–2013.). Maijā, Olaines novada svētku laikā,
Radomsko pašvaldības pārstāvji
viesojās Olaines domē un iesniedza oficiālu nodoma vēstuli par
sadraudzības līguma parakstīšanu, kuru plānots izskatīt jūlija
domes sēdē.
• Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs jūnijā ir
uzsācis tikšanos ciklu ar novada
uzņēmējiem "Satiec savējos", lai
apzinātu novadā esošo uzņēmēju

darbības jomas, uzklausītu ierosinājumus, vienotos par turpmāko sadarbību un nepieciešamo
atbalstu. Šobrīd turpinās uzņēmēju pieteikšanās kopīgajam
Olaines novada uzņēmēju stendam izstādē "Riga Comm 2017",
kas norisināsies šī gada 9.–10.
novembrī un kurā uzņēmējiem
būs iespēja uzzināt aktuālos
jautājumus digitālajā jomā, reklamēt savu uzņēmumu un atrast
jaunus sadarbības partnerus.
Detalizēta informācija par
pieteikšanos pieejama, sūtot
informāciju uz e-pastu
onuac@olaine.lv.

Vēlēšanas aiz
muguras!

Nepalaid
garām!

Olaines novada domē
ievēlēto deputātu saraksts
un vēlēšanu rezultāti

3. lpp.

• Savu pirmo izglītības dokumentu par vispārējās pamatizglītības iegūšanu 2016./2017.
mācību gadā saņēma 116 absolventi, bet ar vidusskolas absolvēšanu tika sveikti 39 skolēni.

dod spēku strādāt tālāk. Aicinu
iedzīvotājus saglabāt un attīstīt to pozitīvismu, lepnumu un
kopības sajūtu, kas bija novada
svētku laikā, un atcerēties, ka
mēs katrs ikdienā esam daļa no
Olaines novada! Mūsu novads ir
un būs tik stiprs, cik stipri ir tā
cilvēki. Baudiet vasaru un dažādos pašvaldības atbalstītos kultūras un sporta pasākumus!"

ĪSUMĀ PAR SVARĪGĀKO NOVADĀ
• Kopjot latviskās un mūsu novada tradīcijas, tika sagaidīti un
nosvinēti Līgo svētki Olaines
novadā. Olaines Kultūras centrs
izsaka pateicību visiem novada
tradicionālās "Līgo auto tūres"
dalībniekiem, kā arī Laimai
Sprancmanei, Jānim Zaubem un
kalējam Jānim Vaivodam par atsaucību svētku noskaņas radīšanā. Paldies arī pasākuma atbalstītājiem SIA "Piebalgas alus",
SIA "Ilgezeem", SIA "Pērnes L",
PKS "Straupe" un vīna darītavai
"Ābelītes"!

• Pabeigti darbi pie Olaines
slidotavas stāvlaukuma izveides
– izveidotas 20 autostāvvietas
slidotavas apmeklētājiem.

sa "Gada labākais ekonomikā"
nominantus, kuru vidū bija arī
Olaines 1. vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Elita
Kalnbērza. E. Kalnbērza tika apbalvota ar Goda rakstu un divu
dienu braucienu uz Briseli.
Olaines 1. vidusskolai kā laureāta skolai "JA Latvija" pasniedza
Goda rakstu, savukārt Olaines
novada dome saņēma Pateicību
par ieguldījumu praktiskās biznesa izglītības veicināšanā Latvijā.

Brīvā laika pavadīšanas
iespējas vasarā

4.–5. lpp.

• Noslēgušies darbi pie seguma atjaunošanas Stūnīšu ciemā,
Gaismas ielā, atlicis vien pabeigt
apzaļumošanu un sakārtot teritoriju. Daudzviet pilsētā un novadā
turpinās iekšpagalmu un ceļu remonti.
• VAS "Latvijas Valsts ceļi"
uzsākuši autoceļa V13 "Tīraine–
Jaunolaine" (vecā Jelgavas šoseja) seguma atjaunošanu. Segums
tiks atjaunots posmā no Tīraines
līdz Rīgas apvedceļa pārvadam,
un darbus plānots pabeigt līdz
augusta vidum.
• Jauniešu projektu konkursa
ietvaros ar pašvaldības finansiālu atbalstu izdota Olaines 1.
vidusskolas grāmata – krājums,
kurā jaunieši pauž emocijas, izjūtas un pārdzīvojumus saistībā
ar savām mājām, Olaini. Grāmata lasītājiem pieejama Olaines
novada bibliotēkās un jauniešu
centrā "Popkorns".
• 16. jūnijā Latvijas Bankas
Zelta zālē "Junior Achievement Latvija" godināja konkur-

Priecājamies
Olaines novadā sumina
jaundzimušos

6. lpp.

Trīs absolventes šajā mācību
gadā, beidzot skolu, ir guvušas ļoti labas un izcilas sekmes
– Olaines 1. vidusskolas absolvente Evita Kristiāna Pušpure un
Olaines 2. vidusskolas absolventes Darija Degtjareva un Natalija
Markvarte.
• Šī gada 26. jūnijā Olainē, parkā pie Jelgavas ielas 5, brīvprātīgie arheologa Andra Tomašūna
vadībā uzsāka arheoloģiskos
izrakumus. To mērķis ir saprast
1. pasaules kara laikā Olaines
apkārtnē notikušās darbības, nocietinājumu būvju konstrukcijas
un karavīru ikdienu.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas
fonda Lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma
"Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)" apakšpasākuma "Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītu
vietējās attīstības stratēģiju" finansējumu un Olaines novada
pašvaldības līdzfinansējumu.

Ieskaties
vasarā!
Pasākumi jūlijā,
augustā

8. lpp.

PAMATI, KO IELIEK AR PROFESIJU
Gatavojoties Olaines 50 gadu
svinībām, pagājušā gada sākumā laikrakstā aizsākām rubriku
"Olaine atceras", kurā līdz šim
ar saviem dzīvesstāstiem dalījušies jau vairāk nekā 15 olainieši.
Tie visi ir cilvēki, kuru dzīves ar
Olaini ir bijušas saistītas kopš
sešdesmitajiem, septiņdesmitajiem gadiem, kuri ir piedalījušies Olaines dibināšanā, pilsētas
un novada attīstībā to pirmajās
desmitgadēs. Katrs no šiem
dzīvesstāstiem ir vēstījums arī
par Olaines vēsturi – no pirmo
daudzstāvu namu būvniecības
un ķīmiskās rūpniecības pirmsākumiem līdz pat kultūras dzīvei
un izglītībai.
Rūtas Beimanes stāsts ir cieši
saistīts ar profesionālās izglītības nozari – 26 gadu garumā
viņa bijusi viens no Olaines Profesionāli tehniskās skolas (šodien to pazīstam kā Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu)
"atslēgas" cilvēkiem.
Jau tradicionāli pirmais šīs
rubrikas interviju jautājums
ir – kā jūs nonācāt Olainē?
Atbraucu 1968. gadā, tajā laikā
Profesionāli tehniskā skola jau
strādāja, tā bija dibināta dažus
gadus ātrāk (1964. gadā). Man
jau bija pirmā pieredze ar darbu izglītības jomā, aptuveni 10
gadus biju nostrādājusi vispārizglītojošajās skolās, pēdējā darba
vieta – Allažos. Jāsaka gan, ka
mana sākotnējā profesionālās
karjeras iecere bija saistīta ar
citu jomu. Kad pabeidzu Siguldas vidusskolu, ļoti gribēju iet
uz Fizkultūras institūtu. Diemžēl
kājas trauma šai iecerei pārvilka
svītru.

uzmanīšanu, rūpes par to, lai visi
būtu tur, kur tiem jābūt.
No kuras puses pati esat?
Esmu dzimusi Bērzē, Kārļa Ulmaņa dzimtenē, bet vidusskolu
pabeidzu Siguldā. Starp citu,
kādu laiku strādāju arī par pionieru vadītāju Lēdurgā, Turaidā,
– tajā laikā tas bija kā atsevišķs
darbs.
Tajā laikā jau pati bijāt
gandrīz vai savu audzēkņu
vecumā. Nebija ļoti grūti tikt
ar tiem audzināmajiem galā?
Nebija tik traki, ar visiem jau
kontaktu var nodibināt. Grūtākais bija pierast pie arodskolas
atšķirīgās pieejas, jo es tomēr
biju pieradusi pie parasto skolu
kārtības. Šeit daudzas lietas bija
atšķirīgas, un jāsaka, ka Jāņa
Brodeļa veidotā arodizglītības
sistēma, kas tapa pēckara laikā,
bija ar saviem principiem un
uzskatiem. Un tā bija laba sistēma, kas spēja iemācīt profesiju,
arodu. Kāpēc daudzas no šīm
skolām bija jālikvidē? Tas taču ir
sava veida pamats valstij.

darbnīcas, frēzētava, virpotava,
citi darbagaldi, kur audzēkņi
praktiski apguva amatu. Tāpēc
bija arī rezultāts, un daudzās nozarēs un ražotnēs tolaik nonāca
pie mums apmācītie darbinieki.
Starp citu, runājot par materiālo
nodrošinājumu – jau tajā laikā
skolā bija izveidots novērošanas
kameru tīkls. Tiem laikiem unikāla parādība, ka direktors vai
mācību daļas vadība varēja no
sava kabineta vērot, kā pasniedzēji vada stundas. Neesmu īpaši
pētījusi, bet pieļauju, ka šis varētu būt bijis viens no pirmajiem
šādiem tīkliem Latvijā.
Jums bija arī sava audzināmā
klase?
Jā, no 1970. gada sāku vadīt
savu klasi – pirmā bija "ķīmiķu"
grupa, 32 jaunieši. Bija pašiem
savs deju kolektīvs, un šodien
varam lepoties, ka mūsu dejotājus tolaik mācīja leģendārais
deju skolotājs, horeogrāfs Harijs
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Šodien politiķi daudz runā
par izglītības lielo nozīmi,
tostarp arī par nepieciešamību
atjaunot profesionālās
izglītības prestižu. Vai
saskatāt pozitīvu dinamiku?
Ir jau arī labas lietas notikušas,
bet man sāp sirds par izglītības
sistēmas pamatu – skolotājiem.
Kad runā par izglītības kvalitāti,
ir jāatceras, ka katram skolotājam, neatkarīgi no priekšmeta,
ir jābūt ar plašu un daudzveidīgu redzesloku. Kā šāda erudīcija
veidojas? Tas ir teātris, tā ir literatūra, muzeji, pasākumi. Taču
– vai ar šodienas algu pedagogs
var atļauties iet uz teātri un nopirkt jaunu grāmatu? Domāju, ka
nevar, un tā nedrīkst būt. Jo, lai
bērnam ko iedotu, skolotājam ir
šie iespaidi sevī jāuzkrāj.
Otra lieta, ko mēs varam pamācīties paši no savas vēstures, ir

visu padomju republiku cilvēki.
Jāsaka gan, ka tā saucamais nacionālais jautājums aktualizējās
pēc neatkarības atgūšanas, agrāk
tādu izteiktu pretrunu nebija.
Cilvēku dzīve, uz to vēlāk
atskatoties, mēdz "sadalīties"
posmos. Ir skaidrs, ka viens
liels posms ir jūsu darbs
profesionālajā izglītībā. Kā
jūs raksturotu to dzīves
posmu, kas sekoja vēlāk?
Jā, tas nu patiešām ir atsevišķs
posms. Tā sagadījās, ka līdz ar
pensijas gadiem man pēkšņi "atvērās" plašā pasaule. Tā desmit
gadus ciemojos pie savām māsīcām ASV – iepazinu Sanfrancisko, Čikāgu, Ņūmeksiku, aizvadīju Līgo vakaru latviešu centrā
"Garezers", apskatīju arī daudzas
citas pilsētas. Šajā laikā man bija
brīnišķīga iespēja iepazīties ar
rakstnieka Jāņa Klīdzēja atraitni

Kādi bija sadzīves apstākļi
pirmajā laikā? Kur jūs
dzīvojāt?
Pirmo gadu dzīvoju pie savas
skolasbiedrenes, vēlāk kopmītnē. Atceros, kad atbraucu 1968.
gadā, vienā kopmītnes istabā – aptuveni 33 kvadrātmetru
platībā – dzīvoja divas un pat
trīs ģimenes. Atdalījušās viena
no otras ar palagiem. 15 gadus
nodzīvoju kopmītnē kopā ar saviem audzēkņiem no agra rīta
līdz vēlam vakaram. Audzēkņu
pieplūdums tolaik bija milzīgs,
it īpaši septiņdesmitajos gados,

Sūna. Viens no Latvijā izcilākajiem tautas dejas tradīcijas pārstāvjiem pagājušā gadsimta otrajā pusē. Mūsu dejotājiem bija
augsti sasniegumi – skolas kolektīvs 1972. gadā izcīnīja pirmo
vietu Latvijā. Šajos gados skolā
darbojās arī orķestris.

Jā, bet kas mani atveda tieši uz
Olaini? Faktiski – gadījums.
Mana klasesbiedrene strādāja
Olaines aptiekā un bija sarunājusi ar skolas pirmo direktoru, ka
man būtu iespējams strādāt nesen
dibinātajā Profesionāli tehniskajā skolā. Pirmo gadu gāja ļoti
grūti, dzīvoju pie draudzenes,
vēlāk jau piešķīra istabu kopmītnē. Turklāt paralēli darbam
turpināju studijas Daugavpils
Universitātē. Olainē vispirms
sāku strādāt kā apmācības meistare, kas faktiski nozīmē klases
audzinātāja darbu – audzēkņu
pieskatīšanu, viņu ikdienas gaitu

vēkus, kas spēj apkalpot dažādas
iekārtas.

kad mūsu skola piedzīvoja īstus
ziedu laikus.
Cik audzēkņu tajā laikā te
mācījās?
Līdz pat 1000 audzēkņu! Nāca
jau arī tā saucamās kvalifikācijas celšanas grupas, bet pamatā
šo lielu apjomu veidoja skolēni.
Gan tie, kas jau beiguši vidusskolu, gan pēc astotās klases.
Mums bija izveidojies ļoti spēcīgs pasniedzēju korpuss – cilvēki ar labu izglītību un labu
pieredzi, tādi aizrautīgi šī darba
darītāji. Tehniskais nodrošinājums arī bija labs – pašiem savas

Cik ilgi nostrādājāt skolā?
Kopumā nostrādāju 26 gadus,
1994. gadā aizgāju pensijā. Paskaitīju, ka šajā laikā esmu pieredzējusi deviņus skolas direktorus. Astoņdesmito gadu sākumā,
kad no Profesionāli tehniskās
skolas atdalīja tehnikumu, kļuvu par direktora vietnieci mācību ražošanas darbā. Tā ka manā
pieredzē ir gan klases audzināšanas darbs, gan administratīvs
darbs skolas vadības komandā.
Īsti nevaru komentēt skolas sadalīšanu, taču zinu, ka savulaik
šī bija pārdomāti veidota bāzes
vieta dažādu profesiju apguvei.
Specializācija, protams, bija ķīmijas ražošanas nozarē, – gatavojām laborantus, elektriķus, cil-

izglītības pamatu ielikšana. Būtiski to ir izdarīt pašā sākumā,
pirmajās klasēs, un pirmskara
– brīvās Latvijas – laikā šāda
sistēma bija sekmīgi uzbūvēta.
Atceros, 1959. gadā, kad notika
tautas skaitīšana, tika izvirzīts
nosacījums, ka tiem, kuri brīvajā
Latvijā ir pabeiguši četras klases, ir jāieskaita izglītība septiņu
klašu apjomā. Tas taču par kaut
ko liecina…
Kādu jūs atminaties
Olaini sešdesmitajos,
septiņdesmitajos gados?
Pilsētā dzīve kūsāja – "Himstroj"
kultūras nams un danču placis
bija pilni, daudzi brauca arī uz
Rīgu, uz teātri, koncertiem. Vakaros, pēc smagas darba dienas,
arī es mēdzu doties uz teātri, tā
bija lieliska atslodze. Saskaņā ar
tautas skaitīšanas datiem Olainē
septiņdesmitajos gados dzīvoja
teju 20 tūkstoši cilvēku. Vairums šo cilvēku bija gados ļoti
jauni, un, ņemot vērā ražošanas
attīstību, te sastapās gandrīz vai

Emīliju, ar Starprānu ģimeni un
daudziem citiem latviešiem, kuri
dzīvo un strādā ASV. Starp citu,
aizvien vēl par mūsu tautiešiem
zinām diezgan maz, tāpēc es ar
prieku atsaucos Olaines Bibliotēkas aicinājumam Jāņa Klīdzēja
simtgadē sniegt nelielu ieskatu
rakstnieka daiļradē un dzīvē.
Esmu gandarīta, ka materiālus
par Jāni Klīdzēju – publikācijas
periodikā, rakstus par viņu, iegūtos apbalvojumus, grāmatas,
personīgās lietas – man izdevās
apkopot un nosūtīt uz rakstnieka
dzimto pusi, Dekšāres muzeju
un Sakstagala pagasta muzeju.
Kāda jūsu acīs ir Olaine
šodien?
Olaine ir ļoti jūtami uzplaukusi,
it īpaši pēdējā laikā – sakopta,
tīra, patīkama vieta dzīvošanai.
Var redzēt un just, ka pilsēta aug
un attīstās, ka līdz ar vēsturiski
veidojušos industriālas pilsētas
ievirzi tiek darīts daudz, lai cilvēki izraudzītos Olaini par savām mājām.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
VĒLĒŠANU REZULTĀTI

Olaines novada vēlēšanu komisija informē, ka, pamatojoties uz likuma "Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likums" 2. panta pirmo daļu, 44. pantu un Centrālās vēlēšanu komisijas
27.01.2017. lēmuma Nr. 4 "Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcija" 65., 66. punktu, Olaines novada vēlēšanu komisija 2017. gada 5. jūnija sēdē apstiprinājusi
2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātus Olaines novadā.

Olaines novada domē ievēlēto deputātu saraksts
Nr.

Atzīmes
"+"

Vārds, uzvārds

Kandidātam nav
nekādu atzīmju

Svītrojumi

Balsu skaits

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
1.

Andris Bergs

1432

84

733

4163

2.

Līga Gulbe

511

178

1560

3148

3.

Inta Purviņa

672

376

1201

3111

4.

Ināra Brence

410

158

1681

3067

5.

Jānis Kuzmins

404

169

1676

3050

6.

Jānis Precinieks

385

188

1676

3012

7.

Kristaps Kauliņš

278

150

1821

2943

8.

Armands Znotiņš

199

161

1889

2853

9.

Ģirts Stepka

277

250

1722

2842

10.

Andris Greidāns

160

149

1940

2826

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
11.

Aleksandrs Čmiļs

557

58

307

1750

12.

Irina Novohatjko

188

68

666

1371

13.

Oļegs Novodvorskis

195

77

650

1369

14.

Vladimirs Borovskis

170

60

692

1361

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
15.

Māris Vanags

135

28

91

529

16.

Sandris Kalniņš

102

18

134

506

84

397

Zaļo un Zemnieku savienība
17.

Oskars Galanders

87

10

Balsstiesīgie: 11501, nobalsojušie: 5287 (45,97%), derīgās aploksnes: 5277 (45,88%),
derīgās zīmes: 5209 (98,71%).
Kandidātu saraksti

Derīgās zīmes*

Deputāti

Zaļo un Zemnieku savienība

320 (6,06%)

1

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" –
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

422 (8,00%)

2

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

1251 (23,71%)

4

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

2815 (53,34%)

10

No sirds Latvijai

139 (2,63%)

0

"Gods kalpot mūsu Latvijai"

262 (4,96%)

0

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Kopējais iecirkņu skaits: 4
1792

Derīgās
aploksnes
1791

Derīgās
zīmes
1769

3033

1565

1562

1546

761

303

303

298

4169

1627

1621

1596

Nr.

Iecirknis

Balsstiesīgie

Nobalsojušie

763

Olaines Kultūras centrs
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs
P/a "Olaines sociālais dienests"
Klientu apkalpošanas centrs
"Gaismas"
Jaunolaines Kultūras nams

3538

764
789
792

PIEEJAMS OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2016. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
2017. gada 14. jūnija Olaines
novada domes sēdē tika apstiprināts Olaines novada pašvaldības
2016. gada publiskais pārskats,
kurš ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Tā mērķis ir saprotamā veidā
sniegt vispusīgu, objektīvu un
atklātu informāciju par Olaines
novada pašvaldības un tās iestāžu darbību un izmaiņām Olaines

novadā 2016. gadā, kā arī informēt par finanšu līdzekļu izmantošanu un iegūto rezultātu. Gada
publiskais pārskats ir sagatavots
kā informatīvs materiāls ikvienam Olaines novada iedzīvotājam, kā arī citiem interesentiem.
Šis dokuments ir pieejams:
• Olaines Bibliotēkā;
• Jaunolaines Bibliotēkā;

• Gaismu Bibliotēkā;
• Olaines novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā;
• Olaines pagasta pārvaldē;
• Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā;
• pašvaldības interneta
mājaslapas www.olaine.lv
sadaļā "Dokumenti" –
"Publiskie pārskati".

AIRI vecākiem (jeb Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība
vecākiem) ir starptautiski atzīta un uz pierādījumiem balstīta
audžuvecāku (aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju) izvērtēšanas,
sagatavošanas un izglītošanas programma.
Piedāvājam apmācības audžuģimenēm,
aizbildņiem un adoptētājiem!

Bērnu disciplinēšana
Disciplinēšanas nozīme bērnu
aprūpē un attīstības vajadzību
nodrošināšanā, kā arī konkrēti
ieteikumi audžuvecākiem, kā
tikt galā ar bērnu uzvedību.
Apmācību ilgums: 9 stundas
jeb trīs 3 stundas ilgas nodarbības.
Apmācību norises laiks: 26.07.,
2.08., 18.08. no plkst. 18.00 līdz
21.00.
Norises vieta: Olaines novada
pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" bērnu un
jauniešu sociālā atbalsta centra
"OLAKS" telpās Stacijas ielā
38A, Olainē.
Dalības maksa: apmācības ir
bez maksas. Apmācību dalībniekiem tiek nodrošināti mācību
izdales materiāli un kafijas pauzes.
Apmācību tēmas: Efektīvas
disciplīnas mērķi. Atšķirība
starp disciplinēšanu un sodīšanu.
Disciplinēšanas metodes. Zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai veicinātu paškontroli
bērniem, un kā reaģēt brīžos,
kad bērns zaudējis paškontroli.
Ieteikumi vides un pamatnoteikumu veidošanā. Iepriekš aplūkoto disciplinēšanas metožu
pielietošana, audzinot bērnus ar
problemātisku uzvedību. Disciplinēšanas efektivitāti ietekmējošie faktori. Par to, kā reaģēt uz

dusmu lēkmēm, melošanu, zagšanu, kaut kā atņemšanu kādam,
postīšanu utt.
Apmācību vadītāji: Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktors Kaspars Jasinkevičs
un Latvijas Kristīgās alianses
bāreņiem valdes priekšsēdētāja,
adoptētāja Vēsma Sandberga.
Apmācību vadītāji ir speciāli apmācīti darbam ar šo programmu
un strādā pārī.
Apmācību grupas dalībnieku
skaits – līdz 16 dalībniekiem.
Apmācībām var pieteikties vairāki vienas ģimenes locekļi.
Pieteikšanās apmācībām,
rakstot uz e-pastu
zane.jokste@soc.olaine.lv
vai zvanot uz tālr. 25728859,
67146042 līdz šī gada
10. jūlijam.
Beidzot apmācību, dalībnieki saņems Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācijas neformālās
izglītības centra "SOCIETAS
SOCIALIS" apliecinājumu par
programmas apguvi.
Apmācības organizē Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests" sadarbībā
ar Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociāciju.
Informāciju sagatavoja
Solvita Degle

Novada jauniešiem jauna iespēja
interesanti pavadīt laiku!
Šovasar Olaines novada pašvaldība realizē projektu "Esi aktīvs
novadā!", kura ietvaros jauniešiem no Gaismām, Jaunolaines,
Jāņupes un ciemu tuvējās apkārtnes ir iespēja piedalīties dažādos
tieši jauniešiem organizētos pasākumos. Jauniešus kopā aicinās
trīs projektā iesaistītas jaunatnes
darba koordinatores – Reičela,
Karīna un Evita. Koordinatoru
mērķis ir apzināt jauniešu vēlmes, piedāvāt viņiem aktuālus
pasākumus un aicināt arī pašus
jauniešus līdzdarboties un iesaistīties kā brīvprātīgajiem.
Uzsākot projektu, jaunatnes darba koordinatores vispirms iepazinās ar Jelgavas novada labo
pieredzi darbā ar jauniešiem pagastos un piedalījās apmācībās
par neformālo izglītību un metodēm, strādājot ar jauniešiem, un
tad izvērtēja redzēto un ķērās pie
darba.
17. jūnijā Gaismu futbola laukumā notika "Jauniešu vakars".
Jaunatnes darba koordinatore
Stūnīšos Reičela pēc pasākuma
teica: "Šī bija lieliska iespēja
Gaismu un tuvējās apkārtnes
jauniešiem satikties vienkopus
un iepazīties. Jaunieši neformālā atmosfērā spēlēja futbolu un

frisbiju, pie ugunskura cepa zefīriņus."
Līdz pat septembrim koordinatori aicinās jauniešus vienkopus,
uzklausīs viņu idejas un kopīgi
domās, kā tās īstenot. Ierosinājumus aktivitātēm var sūtīt uz
e-pastu popkorns@olaine.lv vai
rakstīt ziņu facebook.com/olainesjauniesiem. Aicinām visus
sekot līdzi informācijai un piedalīties pasākumos!
Tuvākie pasākumi:
28. jūnijā plkst. 11.00
Jaunolainē (pulcēšanās
Jaunolaines stadionā)
"Jauniešu rīta treniņš ar TRX";
29. jūnijā plkst. 20.00 Jāņupē,
Jāņupes karjerā pie Kaķa laipas
"Jāņupes jauniešu draudzības
ugunskurs".
Ar visu aktuālo informāciju var
iepazīties Olaines novada jauniešu mājaslapā
www.olainesjauniesiem.lv.
Jaunatnes lietu speciāliste
Agnese Kalniņa
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
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BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
2017. GADA VASARĀ OLAINES NOVADĀ
Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Dalībnieki

Atbildīgā persona

Nometnes bērniem un jauniešiem
Diennakts nometne
"Detektīvs Kalmess 2017"

02.07.–08.07.

Kalmes, Olaines novads

Olaines novada bērni un jaunieši
vecumā no 9 līdz 15 gadiem

Elīna Lūse, 29104093,
luse.elina@gmail.com

Diennakts nometne
"Pēddzinis"

04.08.–10.08.

Apšuciema skola,
Apšuciems

Olaines novada bērni un jaunieši
vecumā no 12 līdz 16 gadiem

Marija Senčurova,
26704146

Aktīvā dzīvesveida nometne
"Supervaronis"

Datumi tiks precizēti mājaslapā
www.olainessports.lv

Olaine

Tiks precizēts

Marika Broka–Švarca,
26658689, sports@olaine.lv

Radošās darbnīcas
Radošā darbnīca:
ainavu zīmēšana

28.06.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

BJSAC "OLAKS"

Bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 17 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662,
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Kustību
meistarklase

Jūlijs
Datums tiks precizēts mājaslapā
www.olainesjauniesiem.lv

Olaines Jauniešu centrs
"Popkorns"

Jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem

popkorns@olaine.lv,
24337287

Radošā darbnīca:
aplikācijas tehnika ar papīru

03.07.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

BJSAC "OLAKS"

Bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 17 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662,
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Radošā darbnīca jauniešiem

05.07.
plkst. 18.00

Olaines Jauniešu centrs
"Popkorns"

Jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem

popkorns@olaine.lv,
24337287

Radošā darbnīca:
gleznas no pārtikas produktiem

05.07.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

Glītrakstīšana

10.07.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

BJSAC "OLAKS"

Bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 17 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662,
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Radošā darbnīca:
stikla apgleznošana

12.07.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

Dekupāžas darbnīca

13.07.
no plkst. 14.00 līdz 17.00

Klientu apkalpošanas
centrs "Gaismas"

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Ieviņa Simsone, 25708263,
ievina.simsone@soc.olaine.lv

Radošā darbnīca:
aplikācijas tehnika ar dziju

17.07.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

Radošā darbnīca:
dzīvnieku pasaules zīmēšana un
mandalu krāsošana

19.07.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

BJSAC "OLAKS"

Bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 17 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662,
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Zīmēšana:
uzzīmē savu vasaras piedzīvojumu

20.07.
no plkst. 14.00 līdz 17.00

Klientu apkalpošanas
centrs "Gaismas"

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Ieviņa Simsone, 25708263,
ievina.simsone@soc.olaine.lv

Radošā darbnīca:
gleznas no pārtikas produktiem

26.07.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

BJSAC "OLAKS"

Bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 17 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662,
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Radošā darbnīca:
kreppapīra ziedi

27.07.
no plkst. 14.00 līdz 17.00

Klientu apkalpošanas
centrs "Gaismas"

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Ieviņa Simsone, 25708263,
ievina.simsone@soc.olaine.lv

Rotu izgatavošanas darbnīca

31.07.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

BJSAC "OLAKS"

Bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 17 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662,
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Veselīga dzīvesveida meistarklase:
uzturs & sports

Augusts
Datums tiks precizēts mājaslapā
www.olainesjauniesiem.lv

Olaines Jauniešu centrs
"Popkorns"

Jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem

popkorns@olaine.lv,
24337287

Gleznošana

02.08.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

Bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 17 gadiem

Pirogrāfijas darbnīca
(zīmējumu iededzināšana kokā)

07.08.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 17 gadiem

Radošā darbnīca:
stikla apgleznošana

16.08.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

Radošās darbnīcas:
gleznas no pārtikas produktiem,
rotu izgatavošana

14.08.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

Glītrakstīšana

23.08.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

Radošā darbnīca:
mozaīkas veidošana

24.08.
no plkst. 14.00 līdz 17.00

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Gleznošana

28.08.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

Bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 17 gadiem

Filcēšana

31.08.
no plkst. 14.00 līdz 17.00

BJSAC "OLAKS"

Klientu apkalpošanas
centrs "Gaismas"

Bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 17 gadiem

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662,
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Ieviņa Simsone, 25708263,
ievina.simsone@soc.olaine.lv

Kultūras un izklaides pasākumi bērniem un jauniešiem
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Alevtinas Mošenkovas
ikonu izstāde

Atklāšana 19.06. plkst. 15.00

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs

Ikviens interesents

Liene Johansone,
liene.johansone@inbox.lv

Arheoloģiskie izrakumi
Jelgavas ielā 5

26.06.–05.07.

Jelgavas iela 5, Olaine

Jaunieši vecumā no
14 līdz 25 gadiem

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, zvanot
uz 22057669 (Māris Ribickis) vai rakstot
uz olainesmuzejs@gmail.com

Spēļu vakars
"Sabotieri"

29.06.
plkst. 18.00

Olaines Jauniešu centrs
"Popkorns"

Jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem

popkorns@olaine.lv,
24337287

Izklaides pasākums bērniem
"Burbuļu disko ballīte"

30.06.

Olaines
Mežaparka estrāde

Ikviens interesents

Vita Jansone, 29143922,
jansonevita@inbox.lv

Literatūras izstāde
"Ceļa vīra vēlējums"
Grāmatu izstāde
"Grāmatas lasīšanai saulainās un
lietainās vasaras dienās"

1.–4. klašu skolēni
03.07.–28.07.

Olaines Bibliotēkas bērnu
literatūras nodaļa

67963445
5.–9. klašu skolēni

Galda spēles

13.07.
no plkst. 14.00 līdz 17.00

Klientu apkalpošanas
centrs "Gaismas"

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Ieviņa Simsone, 25708263,
ievina.simsone@soc.olaine.lv

Benitas Žogotas
fotogrāfiju izstāde

Atklāšana 14.07. plkst. 10.00

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs

Ikviens interesents

Liene Johansone,
liene.johansone@inbox.lv

Daiļliteratūras izstāde
"Grēku darbi – kā spogulī"

17.07.–28.07.

Olaines Bibliotēkas bērnu
literatūras nodaļa

9.–12. klašu skolēni

67963445

Multiplikācijas filmu skatīšanās

24.07.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

BJSAC "OLAKS"

Bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 17 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662,
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Galda spēles

20.07.
no plkst. 14.00 līdz 17.00

Klientu apkalpošanas
centrs "Gaismas"

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Ieviņa Simsone, 25708263,
ievina.simsone@soc.olaine.lv

Grāmatu izstāde
"Mēs visi protam mīlēt"
Literatūras izstāde
"Lai mūžam balti būtu mēs"

31.07.–01.09.

Iespieddarbu izstāde
"Piedzīvojumu pasaulē"

31.07.–18.08.

Pirmā un Otrā pasaules kara
apbalvojumu kolekcijas izstāde

Atklāšana 08.08.

Mirdzas Markusas
gleznu izstāde

Augusts
Datums tiks precizēts

Jauno Olaines novada talantu konkurss
"Sapņu ceļš"

05.08.

Erudītu spēles

09.08.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

Olaines Bibliotēkas bērnu
literatūras nodaļa

9.–12. klašu skolēni
67963445
5.–7. klašu skolēni

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs

Ikviens interesents

Liene Johansone,
liene.johansone@inbox.lv

Olaines
Mežaparka estrāde

Ikviens interesents

Vita Jansone, 29143922,
jansonevita@inbox.lv

BJSAC "OLAKS"

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 17 gadiem
Bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 17 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662,
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Multiplikāciju filmu skatīšanās

21.08.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

Tematiskā izstāde
"Sveika, atkal, mana skola!"

21.08.–08.09.

Olaines Bibliotēkas bērnu
literatūras nodaļa

1.–4. klašu skolēni

67963445

Galda spēles

24.08.
no plkst. 14.00 līdz 17.00

Klientu apkalpošanas
centrs "Gaismas"

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Ieviņa Simsone, 25708263,
ievina.simsone@soc.olaine.lv

Spēle "Četri ceļi uz mieru"
Dusmu kontroles spēle

30.08.
no plkst. 13.00 līdz 16.00

BJSAC "OLAKS"

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 17 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662,
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Improvizācijas teātra
meistarklase

31.08.
no plkst. 14.00 līdz 17.00

Klientu apkalpošanas
centrs "Gaismas"

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Ieviņa Simsone, 25708263,
ievina.simsone@soc.olaine.lv

Pārgājiens jauniešiem

Augusts
Datums tiks precizēts mājaslapā
www.olainesjauniesiem.lv

Galda futbola
čempionāts

10.08.
plkst. 18.00

Olaines Jauniešu centrs
"Popkorns"

Jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem

popkorns@olaine.lv,
24337287

Olaines novada
Jauniešu diena’17

26.08.

Olaines Mežaparks

Jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem

Agnese Kalniņa, 27099031,
agnese.kalnina@olaine.lv

Sporta pasākumi bērniem un jauniešiem
Olaines novada amatieru
čempionāts volejbolā
"Divi pret divi"

Jūnijs, jūlijs, augusts
Datumi tiks precizēti mājaslapā
www.olainessports.lv

Olaines 2. vidusskolas
stadions

Ikviens interesents
no 14 gadu vecuma

Marika Broka–Švarca,
26658689, sports@olaine.lv

Sporta diena
BJSAC "OLAKS"

Katru piektdienu
no plkst. 13.00 līdz 16.00

BJSAC "OLAKS"

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 15 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662,
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Slackline vakars

Jūlijs
Datums tiks precizēts mājaslapā
www.olainesjauniesiem.lv

Olaines Jauniešu centrs
"Popkorns"

Jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem

popkorns@olaine.lv,
24337287

Klientu apkalpošanas
centrs "Gaismas"

Bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Ieviņa Simsone, 25708263,
ievina.simsone@soc.olaine.lv

"Kaimiņu būšana"
Velobrauciens pa Olaines, Mārupes un
Babītes novadiem
(Olaines novada jauniešu projekts)

13.07.–15.07.

Mini stafetes

20.07.
no plkst. 14.00 līdz 17.00

Spēles ar bumbu

20.07.
no plkst. 14.00 līdz 17.00

"X-Race" Olaines rogaininga
sacensības
Orientēšanās ar velo vai kājām

30.07.

Olaine

Ikviens interesents

Velo sacensības
"Bērni uz riteņiem"

01.08.; 08.08.;
15.08.; 22.08.; 29.08.

Olaines 2. vidusskolas
stadions

Bērni līdz 12 gadu vecumam

Latvijas
Velo svētki

20.08.

Velo orientēšanās sacensības
"Pilsētas medības 2017"

26.08.
Olaines novada Jauniešu dienas
ietvaros

Olaine

Ikviens interesents

Marika Broka–Švarca,
26658689, sports@olaine.lv

Pasākumu laiki un vietas var mainīties. Aicinām jaunākās aktualitātes un citu informāciju meklēt pašvaldības un iestāžu mājaslapās:
Olaines Jauniešu centrs "Popkorns": www.olainesjauniesiem.lv, Olaines Kultūras centrs: www.olaineskultura.lv, Olaines Sporta centrs: www.olainessports.lv,
Olaines Vēstures un mākslas muzejs: www.olainesmuzejs.lv, Olaines novada pašvaldība: www.olaine.lv.
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JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ

Visskaistākais
mirdzums ir saulei,
Vislielākais brīnums ir bērns.

Olaines novada domē 2017.
gada 27. maijā notika pasākums
"Jaundzimušo svinīga reģistrācija". Bijām uzaicinājuši 33
Olaines novada jaundzimušos
bērniņus, kuri dzimuši laikā no
2016. gada 18. novembra līdz
2017. gada 18. martam – 13
meitenītes un 20 puisīšus, kā arī
viņu vecākus. No 33 mazuļiem
12 ir pirmdzimtie bērniņi, 13 –
otrās atvasītes, 5 – trešie un 3
– ceturtie bērniņi ģimenē. Kopā
ar mammām, tētiem, radiem un
draugiem bija ieradušies 27 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 un naudas balvu 150 eiro
apmērā.
Jaundzimušos un viņu vecākus,
radus un draugus pasākumā priecēja bērnu vokālais ansamblis
"Olaines cālīši" skolotājas Aijas
Liepiņas vadībā.

Pēc pasākuma svinīgās daļas
notika kopīga fotografēšanās un
bija iespēja apmeklēt Olaines
novada Vēstures un mākslas mu-

zeju, kā arī iemalkot kafiju vai
tēju un brīvā gaisotnē aprunāties
ar domes priekšsēdētāju A. Bergu par sev interesējošām tēmām.

Mazuļi vecumā no 2,5 līdz 6
mēnešiem ar interesi vēroja notiekošo.
Mīļi sveicam Pavelu Putniņu,
Dāvidu Gavaru, Kristiānu Kokarēviču, Polinu Hļebņikovu,
Aleksandru Levīzeru, Madaru Lomašu, Tomasu Pētersonu, Kristiānu Lapiņu, Oliveru
Lukasu Oļenhoviču, Maksimu
Titovu, Adriju Anohinu, Ēriku
Savostijanovu, Neilu Meļņiku,
Dominiku Utlovu, Vladislavu
Saju, Ričardu Dagenvaldu, Ņikitu Nagaicevu, Ņiku Gubinu, Verneru Lūsi, Aneti Skribi, Samantu
Ozolu, Evu Troščenkovu-Pereskokovu, Denisu Beļajevu, Adrianu Freimani, Jegoru Borisovu,
Alisu Bužinsku, Mārtiņu Meilu,

Janu Ščablinsku, Odriju Šefleri,
Iļju Ļeontjevu, Alisi Tomkusu,
Elzu Skukausku, Daniilu Mitrofanovu un viņu vecākus!
Mīļie vecāki! Jūsu dzīve vairs
nav tik vienkārša, tā ir kļuvusi daudz bagātāka. Katru dienu
kāds jauns brīnums – pirmais
smaids, pirmais vārds, pirmais
zobiņš – viss pirmoreiz.
Vēlam veselību, laimi un saticību ģimenē! Esiet kopā ar bērniņu un izbaudiet katru mirkli, jo
bērniņš jums ļauj iepazīt visu no
jauna, iepazīt brīnumu pasauli,
ko varbūt esat aizmirsuši!
Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI (MAIJS, JŪNIJS)
• Akceptēt AS "Olaines ūdens
un siltums", SIA "ETO" un SIA
"Olenergo" trīspusējas vienošanās slēgšanu par izmaiņām
koģenerācijas procesā saražotās siltumenerģijas piegādei un
maksas aprēķināšanas kārtībā,
vienlaikus izdarot nepieciešamos grozījumus 2009. gada 2.
jūnija Siltumenerģijas piegādes
līguma, kas noslēgts starp AS
"Olaines ūdens un siltums", AS
"Olenergo" un Olaines novada
pašvaldību, 2. pielikuma "Siltumenerģijas piegādes cenas aprēķins" redakcijā.
• Apbalvot Olaines 1. un 2.
vidusskolas 12. klases, Olaines
Mūzikas un mākslas skolas absolventus un klases audzinātājus
ar grāmatām 15,00 EUR vērtībā,
ar pateicības ierakstiem par sekmīgiem izglītības un ārpusskolas
darba rezultātiem Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs
un Olaines novadā. Apbalvot ar
Pateicības rakstu un piemiņas
grāmatu 15,00 EUR vērtībā katra priekšzīmīgā Olaines 1. un 2.
vidusskolas 12. klases absolventa vecākus.
• Apstiprināt Olaines novada
pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Olaines veselības centrs" 100%
kapitāla daļu 2017. gada 16.
maija pārdošanas izsoles protokolu. Noteikt AS "Olainfarm"
maksāšanas un pirkuma līguma
noslēgšanas termiņu līdz 2017.
gada 13. jūnijam.
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• Apstiprināt nekustamā īpašuma dārzkopības sabiedrībā "Vaivadi" Nr. 225, Vaivados, atsavināšanas izsoles protokolu.
• Piekrist atsavināt par brīvu
cenu zemes gabalus "Puriņi" Nr.
3203, Jāņupē, "Stūnīši" Nr. 429,
Stūnīšos, "Rīga" Nr. 13, Jāņupē,
"Rīts" Nr. 147, Medemciemā.
• Apstiprināt 2017. gada 16.
maija izsoles protokolus 14 nekustamajiem īpašumiem.
• Neizmantot
pirmpirkuma
tiesības uz Olaines novada teritorijā atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem "Bērziņi"
Nr. 167, Rājumos, "Virši" Nr.
110, Viršos, "Vaivadi" Nr. 238,
Vaivados, "Atlantika" Nr. 13,
Jāņupē, "Vizbuļi-2" Nr. 3572,
Jāņupē.
• Piekrist, ka personas iegūst
īpašumā 1500/20000 domājamās daļas no zemes "Bērzpils
18", Stūnīšos, un zemi Vaļņu ielā
16, Medemciemā.

• Piekrist pārjaunot 2015. gada
30. novembra zemes gabala Stacijas ielā 8A, Olainē, zemes nomas līgumu uz SIA "Latvia Portfolio".
• Slēgt vienošanos pie 2005.
gada 29. aprīļa Līguma par nedzīvojamo telpu nomu, papildinot Līguma 5.1. punktu ar 5.1.2.
apakšpunktu.
• Dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistīto nokavējuma naudu par
kopējo summu 388,40 EUR.
• Dzēst personai nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu 33,66 EUR apmērā un ar to
saistīto nokavējuma naudu 7,49
EUR.
• Apstiprināt Olaines novada
pašvaldības sadarbību ar Mārupes novada domi un Jūrmalas
pilsētas pašvaldību, lai nodrošinātu pašvaldības dalību granta
programmā "Ideju fonds". Uzdot
Olaines novada domes priekš-

Ņemot vērā to, ka Olaines novada pašvaldība
nesaņem informāciju no Iedzīvotāju reģistra par tiem
jaundzimušajiem bērniem, kuru dzimšanas fakts reģistrēts
citas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā (izņemot Olaines
novada Dzimtsarakstu nodaļu) un kuriem vienlaikus ir
veikta dzīvesvietas adreses deklarēšana Olaines novada
administratīvajā teritorijā, lūdzam šo bērnu vecākus
ierasties Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā, 106. kabinetā,
līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un bērna
dzimšanas apliecību.

sēdētājam slēgt sadarbības līgumu ar Mārupes novada domi
un Jūrmalas pilsētas pašvaldību,
izveidojot sadarbības apvienību ar tiesībām slēgt līgumu par
turpmāku sadarbību ar AS "SEB
banka".
• Īstenot projektu Nr. 9.2.4.2./
16/I/062 "Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi
Olaines novada iedzīvotājiem no
2017. gada līdz 2019. gadam",
kuru 100% apmērā finansē ESF
ar kopējo summu 219 984,00
EUR.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Jāņupe-2"
projektu "DKS "Jāņupe-2" sporta un atpūtas laukuma ierīkošana" par kopējo summu 8253,61
EUR ar līdzfinansējumu 6602,89
EUR.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Ielieči-2"
projektu "DKS "Ielieči 2" iekšējā apgaismojuma izbūve" par
kopējo summu 7775,71 EUR ar
līdzfinansējumu 4993,60 EUR.
• Piešķirt biedrībai "Jāņupes
iedzīvotāji" pašvaldības projekta
"Šķiro mazs un liels" īstenošanai
līdzfinansējumu 1000,00 EUR
no Olaines novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu sadaļas
"Teritoriju attīstība" EKK 3263
"Valsts un pašvaldību budžeta
dotācija biedrībām un nodibinājumiem".
• Piešķirt papildu finanšu lī-

dzekļus 9500,00 EUR apmērā
Jaunolaines skeitparka būvniecībai.
• Piešķirt papildu finanšu līdzekļus 4856,00 EUR apmērā
OPII "Dzērvenīte" jumta un veļas telpas remontdarbiem.
• Piešķirt papildu finanšu līdzekļus 5986,00 EUR apmērā papildu tribīņu uzstādīšanai
Olaines stadionā Olaines novada
svētku laikā.
• Piešķirt finansējumu sporta
laukuma aizsargtīkla ierīkošanai par kopējo summu 5145,00
EUR.
• Piešķirt finanšu līdzekļus
1192,00 EUR apmērā OSPII
"Ābelīte" kondicioniera iegādei.
• Atļaut apvienot nekustamā
īpašuma "Tulpe 65" zemes vienību un nekustamā īpašuma
"Tulpe 66" zemes vienību vienā
nekustamajā īpašumā ar zemes
vienības kopējo platību 0,1163
ha. Piešķirt vienotu adresi apvienotajai zemes vienībai un ar
to funkcionāli saistītām ēkām/
būvēm – "Tulpe 66", Rājumi,
Olaines pagasts, Olaines novads,
LV-2113.
• Atcelt Olaines novada domes 2017. gada 22. marta sēdes
lēmumu "Par Rezerves zemes
fondā ieskaitīto zemes gabalu un
zemes gabalu, kas nav izmanto-

Turpinājums 7. lpp. 

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI (MAIJS, JŪNIJS)
ti īpašuma tiesību atjaunošanai,
piekritību pašvaldībai".
• Noteikt, ka Olaines novada
pašvaldībai piekrīt un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Olaines
novada pašvaldības vārda Olaines administratīvajā teritorijā
Rezerves zemes fondā ieskaitītā
zeme.
• Piešķirt adresi Rūpnīcas
iela 4A, Olaine, Olaines nov.,
LV-2114, zemes vienības daļai
16 574 m2 platībā. Noteikt zemes vienības daļai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma
apbūve.
• Izdarīt grozījumus Olaines
novada domes 2017. gada 26.
aprīļa sēdes lēmumā "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Rezerves zemes
fondā ieskaitītajām zemes vienībām".
• Ierakstīt dzīvokļa Stacijas ielā
18, Olainē, īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz Olaines novada
pašvaldības vārda.
• Noteikt pašvaldības dzīvokļa īpašumam Stacijas ielā 18,
Olainē, Olaines novadā, dienesta dzīvokļa statusu un nodot to
pašvaldības aģentūras "Olaines
sociālais dienests" rīcībā ar mērķi izīrēt iestādes darbiniekam uz
darba attiecību laiku.
• Piekrist iemitināt Olaines novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās Kūdras ielā 15,
Olainē, bez pastāvīgām tiesībām
2 personas un noteikt, ka iemitinātajām personām dzīvojamo
telpu lietošanas kārtība tiek noteikta, savstarpēji vienojoties ar
dzīvokļa īrnieku.
• Piešķirt personai vienreizēju
materiālu palīdzību 237,00 EUR
apmērā rehabilitācijas pakalpojuma un auklītes pakalpojuma
apmaksai.
• Uzņemt 3 personas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai pašvaldības aģentūras
"Olaines sociālais dienests" sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu laiku.
• Izdarīt grozījumu Olaines
novada pašvaldības administrācijas – iestādes "Olaines novada
pašvaldība" – struktūrvienību
amatu sarakstā, papildinot to ar
vienu amata vienību, un apstiprināt amata "bāriņtiesas locekļa
palīgs" klasificēšanas rezultātu.
• Finansiāli atbalstīt jauniešu futbola komandu dalību
starptautiskajā turnīrā Prešovā
(Slovākijā) no 01.07.2017. līdz
06.07.2017., piešķirot biedrībai

AFA "OLAINE" finanšu līdzekļus 3100,00 EUR apmērā transporta izdevumu segšanai.
• Apstiprināt Olaines novada
pašvaldības 2016. gada publisko
pārskatu.
• Finansiāli atbalstīt personas
dalību Eiropas bezpeļņas organizācijas Eiropas Nedzirdīgo
Jauniešu savienība organizētajā
vasaras nometnē no 2017. gada
8. jūlija līdz 15. jūlijam pilsētā
Prašnika (Slovākijā), piešķirot
330,00 EUR biedrībai "Latvijas
Nedzirdīgo apvienība".
• Piešķirt līdzfinansējumu, vienādu ar vidējiem uzturēšanas
izdevumiem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vienam bērnam mēnesī 2017. gadā
– 230,00 EUR mēnesī, personai
par bērnu, kurš apgūs pirmsskolas izglītības programmu privātā
pirmsskolas izglītības iestādē.
• Piešķirt līdzfinansējumu, vienādu ar vidējiem uzturēšanas
izdevumiem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vienam bērnam mēnesī 2017. gadā
– 187,78 EUR mēnesī, personai
par bērnu, kurš apgūs pirmsskolas izglītības programmu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.
• Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. SN6/2017 "Grozījumi
Olaines novada domes 2017.
gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. SN5/2017 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Olaines novadā"" projektu.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines novada teritorijā atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem "Pavasaris-OL"
Nr. X, Viršos, "Aurora" Nr. X,
Viršos, "Lejas" Nr. X, Jāņupē,
Ausmas ielā X, Grēnēs, "Sputņiks" Nr. X, Dāvos, "Ielieči-2"
Nr. X, Rājumos, Vidagas ielā X,
"Vidagas iela X", "Velgas iela
X", Jaunolainē, "Lībieši" Nr. X,
Jāņupē.
• Piekrist, ka personas iegūst
īpašumā zemi Monētu ielā X,
Medemciemā, Monētu ielā X,
Medemciemā, Vaļņu ielā X,
Medemciemā, Vaļņu ielā X,
Medemciemā, "Vaļņu iela", Medemciemā, Mazajā Vaļņu ielā X,
Medemciemā, "Lībieši" Nr. X,
Jāņupē, Zilupes ielā X, Jaunolainē.

(Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma
maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes
nomnieku J. G.".
• Atzīt nekustamā īpašuma
dārzkopības sabiedrībā "Bitīte
2" Nr. 83, Galiņos, 2017. gada
6. jūnija atsavināšanas izsoli par
nenotikušu.
• Izbeigt 2016. gada 4. jūnijā
noslēgto Rezerves zemes fonda
zemes nomas līgumu RZ-155
par zemes gabala dārzkopības
sabiedrībā "Ezītis" Nr. X, Ezītī,
iznomāšanu personai sakarā ar
personas iesniegumu.
• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu "Stūnīši" Nr. X, Olaines pagastā, 30,14
EUR apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 10,89 EUR.
• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu Īrisu
ielā X, Grēnēs, 95,43 EUR apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 16,89 EUR.
• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu Upenieku ielā X, Olaines pagastā,
213,01 EUR apmērā un ar to
saistīto nokavējuma naudu 53,74
EUR.
• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu "Vaivadi X", Olaines pagastā, 120,21
EUR apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 22,57 EUR.
• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu "Vaivadi" Nr. X, Olainē, 68,93 EUR
apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 13,47 EUR.

saistīto nokavējuma naudu 12,27
EUR.

piekļūšanu no valsts vai pašvaldības ceļa.

• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu Zemgales ielā X, Olainē, 21,15 EUR
apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 2,30 EUR.

• Akceptēt rotaļu grupas izveidi 24 bērniem Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle"
telpās Kūdras ielā 5, Olainē,
laika periodā no 01.06.2017.
līdz 07.07.2017. Piešķirt finanšu
līdzekļus 5253,00 EUR apmērā
rotaļu grupas izveidei.

• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu Stacijas
ielā X, Olainē, 49,49 EUR apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 7,51 EUR.
• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu Mēness
ielā X, Jaunolainē, 31,55 EUR
apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 6,71 EUR.
• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamajiem īpašumiem
Dalbes ielā X un Zemgales ielā
X, Olainē, 286,62 EUR apmērā
un ar to saistīto nokavējuma naudu 87,44 EUR.
• Dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa pārmaksas par kopējo
summu 174,24 EUR 22 personām.
• Dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas par
kopējām summām 36 723,53
EUR un 11 965,70 EUR.
• Mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus zemes vienībai "Administratīvais-kultūras
centrs", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā.
• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma "Džungļi", Jāņupē, zemes
vienības atsevišķos nekustamajos īpašumos, nodrošinot tiem

• Piešķirt papildu finanšu līdzekļus 14 637,00 EUR apmērā
Olaines Mežaparka bērnu rotaļu
pilsētiņas segumu izbūvei.
• Piešķirt papildu finanšu līdzekļus 3497,00 EUR apmērā
Olaines pirmsskolas izglītības
iestādei "Zīle" nojumju izbūvei
un novietošanai.
• Piešķirt papildu finanšu līdzekļus 9511,00 EUR apmērā
Olaines novada pašvaldības ie
stādes Olaines 1. vidusskola telpu remontdarbiem.
• Pieņemt iesniegtos saistošos
noteikumus Nr. SN6/2017 "Par
grozījumiem Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.
SN1/2017 "Par Olaines novada
pašvaldības budžetu 2017. gadam"".
• Piešķirt personai vienreizēju
materiālu pabalstu 380,00 EUR
apmērā medikamentu un kompresijas zeķu iegādei.
• Atļaut personai savienot Olaines novada pašvaldības policijas
inspektora amatu ar SIA "G Signāls" apsardzes darbinieka amatu.
• Izbeigt 2015. gada 23. septembrī noslēgto Rezerves zemes
fonda zemes nomas līgumu RZ106 par zemes gabala dārzkopības sabiedrībā "Vaivadi" Nr.
219, Vaivados, iznomāšanu.

• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu Zeiferta
ielā X, Olainē, 20,62 EUR apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 1,74 EUR.
• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu "Lazdas" Nr. X, Jāņupē, 19,00 EUR
apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 1,05 EUR.

• Piekrist atsavināt par brīvu
cenu zemes gabalu dārzkopības
sabiedrībā "Vizbuļi-2" Nr. 3818,
Jāņupē.

• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu Jelgavas
ielā X, Olainē, 32,24 EUR apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 13,30 EUR.

• Atcelt Olaines novada domes
2017. gada 22. februāra sēdes lēmumu "Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā "Lazdas" Nr. X

• Dzēst personas nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu
par nekustamo īpašumu X, Grēnēs, 40,40 EUR apmērā un ar to

Vairāk par projektu: www.janupe.lv.
AICINĀJUMS

Olaines novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt
vērīgākiem un aktīvākiem sabiedriskās kārtības uzturēšanā
novada teritorijā. Visos gadījumos, kad tiek konstatēti
sabiedriskās kārtības traucējumi vai pārkāpumi un
pretlikumīgas darbības, lūgums nekavējoties informēt
Olaines pašvaldības policiju par notikušo, zvanot uz
diennakts tālruņiem 29198070, 67967196 vai 112.
Tāpat policija aicina pievērst uzmanību aizdomīgām personām
un priekšmetiem un nekavējoties ziņot par tiem policijai.
Mēs strādājam jūsu drošībai!

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 jūlijā un augustā
KAD
KAS
KUR
KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas, www.olainesjauniesiem.lv)
Eksotisko deju festivāls – koncerts "Olaines ritmi"
01.07. plkst. 13.00
Olaines Mežaparka estrādē
Brīvdabas kino ar filmu "Svingeri"
07.07. plkst. 22.30
Olaines Mežaparka estrādē
Viesmākslinieku koncerts – grupa "Torba na kruče"
21.07. plkst. 19.00
Olaines Mežaparka estrādē
no Sanktpēterburgas
"Teātra spēles bērniem"
23.07. plkst. 14.00
Pie Jaunolaines Kultūras nama
Akustiskais koncerts ar Reini Jauno
28.07. plkst. 20.00
Pie Jaunolaines Mežezera
Brīvdabas kino seanss
04.08. plkst. 22.30
Olaines Mežaparka estrādē
Jauno Olaines novada talantu konkurss "Sapņu ceļš"
05.08. plkst. 13.00
Olaines Mežaparka estrādē
Starptautiskais
festivāls
"Trīs
māsas"
12.08. plkst. 14.00
Olaines Mežaparka estrādē
Jauniešu diena Olainē
26.08. visas dienas garumā
Olaines Mežaparkā
27.08. no plkst. 15.00
"Country diena un balle" (dejas un balle ar grupu "Sestā jūdze") Olaines Mežaparka estrādē
IZSTĀDES
Benitas Žogotas fotogrāfiju izstādes atklāšana
14.07. plkst. 10.00
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Pirmā un Otrā pasaules kara apbalvojumu kolekcijas izstādes
08.08.
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
atklāšana
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā
09.07. plkst. 10.00
Olaines 2. vidusskolas stadionā
"Divi pret divi" (2. posms)
30.07. Informācija:
Olaines rogainings
Olainē
www.olainesrogainings.lv
Velo sacensības "Bērni uz riteņiem"
Augusta otrdienās
Olaines 2. vidusskolas stadionā
Svaru bumbas celšanas sacensību posms Olainē
12.08.
Olaines Sporta namā
Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā
13.08. plkst. 10.00
Olaines 2. vidusskolas stadionā
"Divi pret divi" (3. posms)
Olaines MTB velomaratons
20.08.
Olainē
Jauniešu dienai veltītie sporta pasākumi
26.08.
Olainē
(velo orientēšanās sacensības, florbola turnīrs)
Latvijas inline hokeja čempionāts
Spēļu grafiks: www.lihc.lv
Olaines slidotavā
Spēļu grafiks:
Minifutbola turnīrs "Olaines kauss 2017"
Olaines stadionā
www.afaolaine.lv
Spēļu grafiks:
Olaines novada tenisa čempionāts
Olaines stadionā
www.olainessports.lv
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

Ar vienu mīlestību mūžu nodzīvot –
To tikai retais prot.
Ne tas, kurš zems un sīks,
Ne tas, kurš pieticīgs.
Bet tas, kurš iemīlējies
Līdz mīlestībai.
/L. Vāczemnieks/

70. gadskārtā
Aleksandru Afanasjevu
Vladimiru Kargapoļcevu
Liudmilu Kirillovu
Juriju Kļimenko
Ivanu Koroļenko
Nikolaju Lavceviču
Veniaminu Lužinskiju
Ludmilu Ramkoviču
Maiju Stepanovu
Jevgēniju Stradzinu
Andri Strodu
Zoju Ščebļakovu
Imantu Vaheru
Allu Valteri
Māru Volnobajevu
75. gadskārtā
Leonidu Boboviku
Maigu Gudrimoviču
Ivaru Jākobsonu
Eduardu Jurkeviču
Pēteri Puriņu
Francu Rodjko
Annu Starotitorovu
Egonu Šiņķi
80. gadskārtā
Vilni Zariņu
(jubileja maijā)
Vladimiru Daņilovu
Ludmilu Hofmani
Veru Iziumavu
Ausmu Jermaku
Janīnu Maļčikovu
Janinu Ozolu
Regīnu Stūrīti
Jeļenu Tihomirovu

Olaines novada dome
sveic ZELTA kāzās
Leonidu un Tamaru Meļņikovus!
Laulība noslēgta 1967. gada 14. maijā Grodņas apgabala
Ošmjanas rajona dzimtsarakstu birojā.

85. gadskārtā

Mihailu un Jekaterinu Akaševus!
Laulība noslēgta 1967. gada 3. jūnijā Daugavpils rajona
Kalupes ciema padomē.

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
jūnijā

Leonids un Tamara Meļņikovi

Valentinu Lunevu
Jeļenu Romanovu
90. gadskārtā

Pateicība. Olaines iedzīvotāja Nellija V. izsaka pateicību
godīgiem līdzcilvēkiem par viņas nozaudēto lietu atdošanu viņai.

Atvainojamies Meļņikovu ģimenei par "Olaines Domes Vēstis"
maija numurā neievietoto fotogrāfiju.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2017. gada 30. maija līdz 16. jūnijam reģistrētie mirušie
Anna Barkova, 80 gadus veca, 30.05.2017.
Osvalds Groskopfs, 90 gadus vecs, 11.06.2017.
Valda Ivanova, 60 gadus veca, 09.06.2017.
Ģirts Līcis, 76 gadus vecs, 04.06.2017.
Zenta Loba, 78 gadus veca, 06.06.2017.

Martini Gunārs, 80 gadus vecs, 09.06.2017.
Genādijs Petrovs, 75 gadus vecs, 14.06.2017.
Ārija Rituma, 82 gadus veca, 30.05.2017.
Terēze Tukāne, 83 gadus veca, 04.06.2017.
Ingūna Utāne, 26 gadus veca, 30.05.2017.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem.
Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis".
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: marite.ruja@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 27838129.
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Jevgeniju Katkeviču
Rasmu Kreicmani
Mariju Ļaļko
91. gadskārtā
Paulīnu Spīlu
Mildu Staltu
Leontīni Šusti
94. gadskārtā
Annu Arnicāni
97. gadskārtā
Mirdzu Kalēju

Ziņas par jubilāriem 16.06.2017.

