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Olainē viesojas mašīnbūves un
metālapstrādes uzņēmumu pārstāvji

Novembrī Olainē uz ikmēneša
biedru sapulci ieradās mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu pārstāvji – apmēram 40
uzņēmēji, kuriem bija iespēja
iepazīties ar Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžu un
noklausīties koledžas jauniešu
ansambļa priekšnesumu.
Olaines novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs pasākuma atklāšanā akcentēja to, ka novads ir

atvērts jauniem, industriāliem
uzņēmumiem un lepojas ar saviem pieredzes bagātajiem uzņēmumiem. Olaines novada
uzņēmējdarbības atbalsta centra
vadītāja Edīte Alksne sniedza
informatīvu pārskatu par novadu
un tā attīstību, savukārt koledžas
direktores vietniece Margarita
Četrone uzņēmējus informēja
par iespējām studēt un strādājošo
iespējām papildināt zināšanas tālākizglītības programmās. Tikša-

nos vadīja Latvijas Darba devēju
konfederācijas padomes loceklis Vilnis Rantiņš. "Pēc vairāku
gadu pārtraukuma 2017. gadā
mašīnbūves un metālapstrādes
nozarē ir vērojams ievērojams
apjomu kāpums. Vidējais pieaugums nozarē tiek prognozēts
ap 15%, turklāt vairākās apakšnozarēs (iekārtu projektēšana un
ražošana, piegādes auto rūpniecībai) tas būs pat virs 20%. Galvenais faktors ir veiksmīgs darbs
eksporta tirgos un kopējās tirgus
situācijas uzlabošanās Eiropā,"
sacīja Rantiņa kungs.
Uzņēmēji apsprieda nozares aktualitātes un pievienotās vērtības
nodokļa reverso piemērošanu
no 2018. gada. Pēc tikšanās uzņēmēji apmeklēja uzņēmumu
"Lyngson LTD", kas ir vienīgā
radiatoru rūpnīca Baltijas valstīs
un šogad atzīmēja savu 10 gadu
jubileju Olaines novadā.
Informācijai: vairāk nekā
desmit Olaines novadā
reģistrētie uzņēmumi darbojas
tieši metālapstrādes jomā.

Dome atbild uz jautājumiem par
dārzkopību sabiedrībām
Kā ik katru gadu, arī šogad novembrī pašvaldības pārstāvji
un speciālisti tikās ar Olaines
novada dārzkopības sabiedrību (DKS) priekšsēdētājiem
un pārstāvjiem, lai sniegtu atbildes uz viņus interesējošiem
jautājumiem.
Tā kā bijušās dārziņu teritorijas
pamazām pārtop par vidi ar individuālo apbūvi un vietu, kur
cilvēki dzīvo pastāvīgi, aktualizējas dažādi ar tām saistīti saimnieciskie jautājumi.
Šajā tikšanās reizē diskusijas
izraisīja jautājums par Olaines

novada vietējās nozīmes un
dārzkopību teritoriju tematiskā
plānojuma rezultātiem un uzņēmuma "Grupa 93" piedāvātajiem
risinājumiem. Plāna izstrāde notika no 2016. gada oktobra līdz
2017. gada jūnijam ar mērķi
izvērtēt ciemu attīstības perspektīvas un izstrādāt kritērijus
turpmākai šo teritoriju attīstībai.
Saņemtie ierosinājumi šobrīd
tiek izvērtēti un apkopotā veidā
būs pieejami kopā ar dokumentu
gala redakciju www.olaine.lv.
Sanākušos interesēja arī atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas iespējas mūsu novadā.

Bija iespēja iepazīties ar biedrības "Jāņupes iedzīvotāji" projekta "Šķiro mazs un liels" pētījumu
"Atkritumu apsaimniekošana un
atkritumu šķirošana Jelgavas,
Ozolnieku un Olaines novados".
Savukārt AS "Olaines ūdens un
siltums" pārstāvis informēja par
plāniem nākamajā gadā izveidot
slēgta tipa šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu Jaunolainē,
Stūnīšu ciemā, kā arī organizēt
šķiroto atkritumu konteineru izvietošanu DKS Medemciemā un
Jāņupē. Šogad uz tikšanos ieradās 31 no 45 mūsu novada dārzkopības sabiedrību pārstāvjiem.
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Olaines novads uzņem konkursa
"Ģimenei draudzīga pašvaldība"
vērtēšanas komisiju
22. novembrī konkursa "Ģimenei draudzīga pašvaldība" ietvaros Olaines novada pašvaldībā
viesojās konkursa vērtēšanas
komisija, lai klātienē iepazītos
ar mūsu pašvaldībā pieejamo
atbalstu ģimenēm un sniegtu
vērtējumu, kas noteiks konkursa
uzvarētāju.
Prezentējot Olaines novada pašvaldību, tika uzsvērts, ka tās
nākotnes redzējums ir ģimenēm
draudzīga novada attīstība, izvirzot to par vienu no pašvaldības
prioritātēm.
Pašvaldība ar katru gadu pilnveido un paplašina sociālo pakalpojumu klāstu ģimenēm. Pārdomāti un secīgi tiek īstenota vides
un infrastruktūras sakārtošana,
attīstītas ģimenēm draudzīgas
atpūtas iespējas, sekmēta novada
ekonomiskā izaugsme.
Jau iepriekš ziņojām, ka, balsto-

Šahs un mats
Aizvadīti Olaines
Šaha svētki

ties uz pašvaldību iesniegtajiem
datiem un iedzīvotāju balsojumu, dalībai konkursa fināla kārtā
tika izvirzītas deviņas pašvaldības: republikas nozīmes pilsētu
grupā – Daugavpils, Jelgavas un
Ventspils pilsētu pašvaldības; reģionālas nozīmes attīstības centru grupā – Gulbenes, Siguldas
un Tukuma novadu pašvaldības;
novadu pašvaldību grupā – Babītes, Olaines un Ozolnieku novadu pašvaldības.
Konkursa uzvarētājas tiks paziņotas 14. decembrī Rīgā, svinīga pasākuma laikā. Pasākumā
tiks nosaukta gada ģimenei draudzīgākā pašvaldība un uzvarētājas katrā pašvaldību grupā.
Paldies visiem iedzīvotājiem,
kuri balsoja, sniedza komentārus
un ieteikumus!
Konkursa rezultāti tiks publicēti
decembra numurā.

Dome lemj
Aktuāla informācija par
pašvaldības darbu
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SKOLOTĀJA NO BĒRNA KĀJAS
"Visa Olaine ir manējie," ar
lepnumu saka latviešu valodas
un literatūras skolotāja Irēna
Beitāne. Abās Olaines vidusskolās nostrādāti vairāk nekā
50 gadi, izaudzinātas vairākas
paaudzes, tāpēc šodien viņu uz
ielas sveicina bez mitas. Šis ir
skolotājas Irēnas Beitānes pēdējais mācību gads skolotājas
darbā – profesijā, kuru viņa
sev izvēlējās jau bērnībā un
kurā būs nostrādājusi kopumā
62 gadus.

Ar stāstu par Irēnu Beitāni mēs
noslēdzam rubriku "Olaine atceras", kuru aizsākām pērnā gada
februārī. Rubrikas iecere bija
sastapt tos cilvēkus, kuri bija
klāt un piedalījās pašos pirmajos Olaines tapšanas gados. Izsakām pateicību visiem interviju
dalībniekiem – jūsu stāsti kļuva
par lielu un vērtīgu ieguldījumu
mūsu pilsētas apaļajā jubilejā!
Tomēr sarunas mūsu laikrakstā
turpinās. Ar nākamā gada sākumu, Latvijas simtgadi pieminot
un godinot, sāksim publicēt olainiešu atmiņas no Trešās atmodas laikiem.
Kā kļuvāt par skolotāju?
Būt skolotājai – tas bija mans
sapnis kopš bērnības. Nešaubījos par to, ka būšu skolotāja, jau
no pirmās klases. Brālis arī bija
skolotājs, viņš gan tikai neilgu
laiku strādāja kara gados, diemžēl gāja bojā vēl ļoti jauns. Esmu
dzimusi netālu no Dagdas, skolojusies Dagdā, manas saknes
ir tur. Pedagoga amatu apguvu
Daugavpils Universitātē, neklātienē. Bija skaidrs, ka gribu mācīt vēsturi, interese par to saistās
ar ļoti labu vēstures skolotāju,
kurai izdevās ielikt manī dziļus
pamatus šajā virzienā.
Tomēr vēsture nav vienīgais
jūsu kā skolotājas priekšmets.
Jā, sāku kā vēstures skolotāja Olaines 1. vidusskolā, 1966.
gadā. Tur arī ir pagājis ilgākais
darba mūža laiks – gandrīz 25
gadi. Ilgus gadus biju arī skolas
direktora vietniece audzināšanas
darbā un kādus desmit gadus
biju mācību daļas vadītāja. Līdz
pat 1976. gadam, kad atvēra 2.
vidusskolu, mums bija divas
skolēnu plūsmas – krievu un
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latviešu. Šķiet, tas bija pats grūtākais periods. Paši cīnījāmies
par jaunas skolas būvniecību, –
gājām uz partijas komiteju, pie
rūpnīcu vadītājiem, lai padarītu
savu un skolēnu ikdienu ciešamāku. Pēdējos gados bija ap
2000 skolēnu, darbs notika trijās
maiņās.
Padomju laika pašās beigās, kad
gāju pensijā, pārkvalificējos par
latviešu valodas skolotāju un
sāku strādāt 2. vidusskolā. Tas
nav saistīts tik daudz ar priekšmetu saturu, bet vairāk ar ģimenes apstākļiem – meitai piedzima
bērniņš, un man bija vajadzīga
iespēja strādāt otrajā maiņā, lai
varētu palīdzēt auklēt mazo.
Kāds bija jūsu ceļš no Dagdas
uz Olaini?
Pēc vidusskolas jau biju sākusi
strādāt savā skoliņā par pionieru
vadītāju, taču turpmākās darba
gaitas tur bija apdraudētas, jo
mans vīrs bija represētais, un tajā
laikā tā bija nopietna problēma.
Tā arī man pateica: "Ja apprecēsi
represēto, te nestrādāsi." Vīram
bija iespēja tikt darbā Olainē,
viņš te bija viens no pašiem pirmajiem celtniekiem. 1963. gadā
arī es pārcēlos uz Olaini. Pirmajos gados braukāju uz darbu
Mārupes pamatskolā, jo Olainē
skolu tad vēl tikai būvēja.
Kādi bija pirmie iespaidi par
topošo pilsētu?
Ļoti interesants bija pats sākums. To šodien grūti iztēloties,
bet patiešām – namu, ielu un vēlāko rūpnīcu vietā bija redzami
vien celmi. Es atbraucu jūlijā, un
pirmā mūsu dzīvesvieta bija baraka, kurā sadzīvojām ar vēl 23
ģimenēm. Lielākoties tie bija cilvēki no Brocēnu cementa un šīfera kombināta. Tā nu visi saimniekojām vienā virtuvē, katru
rītu gaidījām, kad no stacijas
mums atvedīs ūdeni, jo pašiem
barakā ūdens nebija. Katra ģimene saņēma vienu 20 litru kannu,
ko mums pieveda ar zirdziņu.
Gadu vēlāk ienācām pašā pirmajā daudzstāvu namā Zeiferta ielā
3, iepretim stacijai. Pašiem savs
divistabu dzīvoklis! Tajā laikā
tas bija visu jauno ģimeņu lielākais sapnis.
Dzīvoklis un darbs bija rokā, –
ko darījāt ārpus darba?
Mans vīrs spēlēja vairākus mūzikas instrumentus, tāpēc kopā
ar viņu daudz muzicējām. Arī
dažādos skolas pasākumos muzikālo pusi bieži vien nodrošinājām mēs ar vīru. Starp citu, tieši
mūzikā mēs atradām, sastapām
viens otru – tas notika Dagdas
kultūras namā, kur es dziedāju,
bet viņš spēlēja.
Vidusskolā bija daudz pasākumu un sarīkojumu, ko veidojām
kopā ar vecākiem. Tā bija tāda
neatņemama skolas dzīves sastāvdaļa, ka vairākas reizes gadā
mums notiek plašs sarīkojums,

kur aicinājām pazīstamus aktierus, mūziķus, kur atzīmējām arī
kādus īpašus sasniegumus un
vienkārši – kopā labi pavadījām
laiku.
Notika arī ģimeņu saieti restorānā "Jaunība", ko savulaik
organizēja ļoti enerģiskā Anita
Mellupe. Viens no spilgtākajiem
vakariem, kas palicis atmiņā,
bija tikšanās ar Ēvaldu Valteru
– ļoti sirsnīgi un iedvesmojoši!
Bija arī braucieni uz koncertiem,
teātra izrādēm, ekskursijas, kur
braucām vairākas ģimenes kopā.
Tā arī pamazām bijām iedzīvojušies, un jāsaka, ka grūtības
mijās ar lielu prieku – kā darbā,
tā atpūtā, jo viss jau bija atkarīgs
no pašiem. Iespējams, ka pašu
izdomāts, gādāts un sarūpēts tas
izklaides pasākums deva lielāku
gandarījumu, nekā būtu, atnākot
uz visu gatavu.
Kāda ir jūtamākā atšķirība
starp skolu toreiz un šodien?
Viena uzkrītoša atšķirības zīme
ir vecāku atsaucība un iesaiste
skolas dzīvē. Pat nezinu, no kā
tas ir atkarīgs, bet bija jūtama
daudz lielāka vecāku interese
par to, kas un kā notiek skolā.

Un – mums ļoti palīdzēja Olainē
strādājošie rūpniecības uzņēmumi, jo visiem jau mazie mācījās
pie mums. Īsi sakot – liela ieinteresētība.
Protams, jāpiemin arī tā laika
tumšā puse, kas bija ļoti masīvs ideoloģiskais spiediens un
kontrole no varas iestāžu puses.
Drošības komitejas cilvēks šad
un tad ienāca skolā, ienāca "aprunāties". Te ļoti daudz bija atkarīgs no skolas vadības un skolotājiem, viņu attieksmes pret
šiem jautājumiem. Piemēram,
es ieraugu, ka vienam no skolēniem uz mācību grāmatas vāciņa
ir uzzīmēts sarkanbaltsarkanais
karogs. Ko darīsim? Aicinājām

vecākus, parunājāmies, ka ir jābūt uzmanīgiem, lai vairs tā nedara. Tā klusi to arī nokārtojām.
Vai ir lepnums par kādu no
jūsu bijušajiem audzēkņiem?
Nu, visa Olaine taču ir manējie!
Šodien pilsētā mani sveicina nemitīgi, visus pat jau neatpazīstu.
Bet īpaši izcelt kādu nevaru.
1990. gadā, kad sākāt darbu
2. vidusskolā un sākāt mācīt
vēsturi – tad taču pašiem skolotājiem vēsture bija jāmācās
no jauna. Kā notika šī pāreja?
Tas notika pamazām, jo arī skolotājiem sākumā bija grūti aptvert milzīgās atšķirības, teiksim,
Latvijas vēstures traktējumā. No
skolēnu puses arī – bija strīdi,
bija savi viedokļi, bet pamazām
izdevās viņus pārliecināt. Iespējams, man palīdzēja tas, ka es
varēju dalīties ar ļoti daudziem
piemēriem pati no savas dzīves.
Jums pašai bija kāds pārsteigums, ko uzzinājāt par Latvijas vēsturi?
Protams! Kaut vai noslēptais
Molotova–Ribentropa
pakts.
Man kā skolotājai bija iespēja

piedalīties slavenajā Jūrmalas
konferencē ar ASV diplomātu,
vēsturnieku un politiķu dalību.
Tur izskanēja tēze par Baltijas
valstu okupāciju, un atceros, ka
pat man tobrīd tas šķita mazliet
neticami un pretrunīgi. Ļoti ilgs
un pamatīgs darbs tika paveikts,
lai vēsturi rādītu pavisam citā
gaismā.
Interese par vēsturi manī ir dzīva
arī šodien, jo atsevišķi periodi ir
tik neviennozīmīgi, ka aizvien
vēl rodas jauni un jauni jautājumi. Piemēram, Kārļa Ulmaņa
valdīšanas laiks.
Vai latviešu valodas zināšanas
šodienas nelatviešu paaudzei
vēl ir problēma?
Tiem, kuri mācās, valoda noteikti nav problēma. Tie tiek uzņemti
augstskolās, tiek budžeta grupās

un sekmīgi pabeidz universitātes. Un vēlāk konkurē darba tirgū. Manuprāt, laiks, kad valsts
valodas zināšana bija izteikta
problēma, ir pagājis.
Šodien daudz aktuālāks ir jautājums par izglītības kvalitāti, par
jauno skolotāju paaudzi, un ar to
cieši saistīta problēma – zemais
skolotāja profesijas prestižs sabiedrībā. Nav izpratnes par to,
cik komplicēts un milzīgs patiesībā ir darba apjoms vienam skolotājam. Ņemot vērā, ka skolēni
ir jāieinteresē, ka atsevišķiem
skolēniem ir jāmeklē īpaša pieeja, ka skolotājam pašam arī ir
jāizglītojas… Protams, aktuāls
ir arī atalgojuma jautājums, to
nerisinot, mēs ar šo problēmu uz
priekšu netiksim.
Un vēl reizi atkārtošu jau sen zināmu patiesību – pamatu jaunajā cilvēkā tomēr ieliek ģimene.
Viņa attieksmi pret pasauli, pret
vienaudžiem, pret mācībām un
darbu kopumā.
Kādam ir jābūt nākotnes skolotājam, kurš nāks strādāt
skolotājas Beitānes vietā?
Jābūt gudram un iejūtīgam, spējīgam ieinteresēt bērnus. Un

jāspēj būt autoritātei. Protams,
es nerunāju par pamatu – savu
priekšmetu pārzināšanu.
Kā vērtējat šodienas Olaini –
kas pilsētā iepriecina, kas pietrūkst?
Esmu ļoti apmierināta, jo pilsēta
ir vizuāli pievilcīga un ērta, kopta. Man patīk, ka cilvēku attiecības pēdējo gadu laikā ir kļuvušas
draudzīgākas, tāda ir mana subjektīvā sajūta. Jo agrāk tā sajūta
bija atšķirīga – iebraucēji no ļoti
dažādām vietām, katrs ar savu
dzīves uztveri un uzskatiem. Lai
atrastu kopīgo un vienojošo, bija
vajadzīgs laiks, un pēdējos gados
šī pozitīvā pārmaiņa ir notikusi.
Nākotnē es no sirds novēlu Olainei tikt pie labas koncertzāles un
plašākas poliklīnikas ar gudriem
un iejūtīgiem dakteriem.

Olaines novada uzņēmējs

KO OLAINES JAUNIE UZŅĒMĒJI DARĪS AR GRANTIEM
Šogad "SEB banka" pirmo
reizi rīkoja konkursu Olaines, Mārupes un Jūrmalas
novadu jaunajiem uzņēmumiem grantu programmas "(ie)dvesma" ietvaros.
No 31 pretendenta žūrija
grantus piešķīra sešiem, tai
skaitā diviem no Olaines –
uzņēmumam "Vurcs", kas
nodarbojas ar vannu hidromasāžas sistēmu izgatavošanu un uzstādīšanu, un
attīstošo rotaļlietu ražotājai
Aijai Ozolai.
Bieži vien cilvēki ar vērtīgām
biznesa idejām nobīstas no
birokrātijas un nodokļu sloga,

naudas trūkuma vai citiem
apstākļiem, un savu ideju nemaz nerealizē. Granta mērķis
ir palīdzēt perspektīvām biznesa idejām pārtapt reālos
projektos un nesen dibinātiem uzņēmumiem uzņemt
apgriezienus. Abi olainieši
– "Vurcs" vadītājs Andris
Vurčs un ražotāja Aija Ozola
ir vienisprātis, ka neatlaidība
ir viena no svarīgākajām īpašībām uzņēmējdarbībā. Iegūtais finansējums Andrim ļaus
straujāk iegūt atpazīstamību,
bet Aijai – uzsākt bērnu attīstību veicinošas rotaļlietas
"Dārzeņu dobe" ražošanu.

Mirklis pirms lēciena

Viss sākās ar aizraušanos –
Aija Ozola un Līga Margevičus sākumā tamborēja saviem
bērniem, pēc tam draugu bērniem. Aizvien biežāk dzirdot
uzmundrinošus vārdus, viņām
radās drosmīga ideja savu
darbošanos pārvērst uzņēmējdarbībā.

Tiekoties Aija pasniedz vizītkarti – tamborētas un adītas preces
bērniem, 100% roku darbs. Ikviens tamborētais dārzenis, kas
palīdz mazuļiem attīstīt sīko
roku motoriku, ir pašu radīts.
Sapratušas, ka strauja apjoma
kāpināšana pagaidām nebūs īstais ceļš, jo pastāvētu risks netikt
ar visu galā, viņas fokusējas uz
jau esošo produktu pievienotās
vērtības radīšanu. Piemēram, atpogājot apelsīnu, atklājas, ka tā
iekšienē paslēpušās daiviņas.
Kā jūs nonācāt līdz domai, ka
tamborētiem dārzeņiem varētu būt biznesa potenciāls?
Aija: Mūs iedvesmoja pašu bērni, lai gan uzņēmēja dzinulis
kaut kur iekšā ir bijis visu laiku.
Reiz, kad devos ciemos pie Līgas, satamborēju viņas meitiņai
lielu grozu ar dārzeņiem – visi
bija sajūsmā un teica, ka tādus
vajadzētu tirgot. Toreiz vēl nebiju gatava, taču, kad iesaistījās
arī Līga, pirms diviem gadiem
izveidojām "Facebook" lapu un
nolēmām pamēģināt – vai būs
interese arī ārpus draugu loka.
Tā tas sākās.
Sacījāt, ka jūsu virziens ir nevis kvantitāte, bet pievienotās
vērtības radīšana. Kā to var
panākt?
Aija: Ja pirms tam dārzeņus veidojām viengabalainus, tad tagad
tie visi ir ar pogājamām detaļām,
kas palīdz bērnam attīstīt motoriku. Pirms kāda laika mums ar
Līgu radās doma, ka jāiet vēl
tālāk un jāpiedāvā izjaucama

Šobrīd jāapgūst Latvijas
tirgus, nākotnē –
Skandināvija
Andris Vurčs uz sava uzņēmuma izveidi gājis ļoti mērķtiecīgi. Kas pamudināja viņu no
futbola trenera karjeras Anglijā pievērsties vannu hidromasāžas sistēmu ražošanai tepat
Latvijā?

koka kaste "Dārzeņu dobe", kurā
mazie varētu "stādīt" dārzeņus,
kā arī izmantot kastes starpsienā esošos caurumiņus, lai pītu
aukliņas, un iziet labirintu, kurā
zaķītim jānonāk līdz burkānam.
Sapratām, ka kastu pasūtīšana
pie ražotāja mūsu ieceri pārmērīgi sadārdzinātu. Tāpēc radās
doma, ka kastes varētu ražot mēs
pašas.
Iegūto 2000 eiro grantu izmantosim, lai iegādātos ierīci, ar ko tās
iespējams izgatavot.
Vai tas, ka darbojaties Olainē,
jūsu uzņēmējdarbībai palīdz?
Līga: Būt Olainē ir ļoti izdevīgi,
jo var ērti aizbraukt, piemēram,
uz semināriem Jelgavā un ir mierīgāk nekā Rīgā. Te uzņēmumam
ir labas iespējas gūt dažāda veida atbalstu, lai gan uz šo skatos
divējādi. No vienas puses – atbalsts ir labi. No otras puses, ir
svarīgi pašam pacīnīties, nevis
saņemt visu uz paplātes.
Aija: Jā, atbalsts no vietējām
institūcijām pēdējā laikā ir ļoti
jūtams. Man gan ļoti patīk doma
– ja ideja ir īstā, tu no tās neatkāpsies. Un labi, ka esam divas.
Kad vienai ir krituma periods,
otrai ir kāpums, un viņa pavelk
uz augšu arī pirmo.
Kā jūsu pircēji jūs atrod?
Aija: Atklāti runājot, par aktī-

vāku reklāmu ar savu šī brīža
kapacitāti nemaz nevaram domāt. Mums ir sociālie tīkli, kuros darbojamies iespēju robežās,
ir pastāvīgie klienti, kas iesaka
mūs saviem draugiem. Tāpat
reizēm piedalāmies mājražotāju
tirdziņos, un par mums uzraksta
kāds blogs – tad uzreiz ir pasūtījumu birums. Taču saprotam, ka
kādreiz pienāks tas brīdis, kad
mums nāksies domāt gan par telpu, gan papildu darbinieku, gan
SIA reģistrēšanu. Kādā brīdī būs
jāizdara lielais lēciens.
Kādi ir svarīgākie nākotnes
plāni?
Aija: Uzsākt kastu ražošanu.
Gribam arī palielināt savu uz
ārvalstīm pārdoto produktu daudzumu, jo pagaidām tie ir vien
10%. Šobrīd mūsu darinājumi
nopērkami ne tikai mājaslapā un
vietējos veikalos, bet arī starptautiskajā interneta platformā
"Etsy", kuru plānojam nākamajā rudenī papildināt ar jaunajām
dobēm. Pieredze liecina, ka par
šāda veida produktu ārzemēs,
īpaši ASV, no kurienes ir vairums "Etsy" pircēju, varētu būt
diezgan liela interese.
Mēs apzināmies, ka mūsu temps
ir lēns. Taču mums kā mazu bērnu māmiņām tieši tāds ir vispiemērotākais, lai sevi nenodzītu un
paliktu laiks arī ģimenei.

"Pēc astoņiem Anglijā pavadītiem gadiem meklēju iespēju
atgriezties Latvijā – zināju, ka
vēlos dzīvot un veidot biznesu
tieši šeit," saka Andris. Nu jau
vairāk nekā pusgadu viņš atgriezies dzimtajā Olainē, kur vada
uzņēmumu "Vurcs" – izgatavo,
testē un uzstāda hidromasāžas
sistēmas akrila vannām.
AS "SEB banka" grantu pro
grammas konkursā "Vurcs" guvis atbalstu 8000 eiro apmērā.
Vai uzņēmējdarbība jums bija
apzināts solis?
Jā. Pirms tam dzīvoju Anglijā,
kur ar brāli bijām izveidojuši
nelielu uzņēmumu. Nopelnīto
naudu investēju sevī – Anglijā
apguvu futbola trenera amatu,
tai skaitā fizioterapiju. Tas ļāva
man izveidot un četrus gadus
vadīt nelielu futbola klubu, ar
kuru iekļuvām augstākajā līgā.
Tomēr ar laiku aizvien vairāk sapratu, ka Anglijā nevēlos palikt,
un sāku intensīvi meklēt veidu,
kā pārcelties atpakaļ uz Latviju.
Šis uzņēmums kļuva par manu
iespēju to izdarīt.
Kā no futbola nonācāt līdz hidromasāžas sistēmām?
Pēdējos gadus man bija iespēja
strādāt angļu ģimenes uzņēmumā, kas jau 35 gadus uzstāda
hidromasāžas sistēmas akrila
vannās. Zināju, ka hidromasāžai
ir ļoti pozitīva ietekme uz veselību, bet, strādājot uzņēmumā,
pārliecinājos, ka šo pašu vēlētos
darīt Latvijā. Anglijā guvu gan
nenovērtējamu pieredzi, kas ļāva

vēlāk izvairīties no kļūdām, gan
praktisku palīdzību – uzņēmuma
īpašnieki mani atbalstīja ar padomiem un piedāvāja iegādāties
ražošanā nepieciešamās detaļas
par īpaši izdevīgām cenām.
Vai darbojoties Olainē, nevis, piemēram, Rīgā, ir kādas
priekšrocības?
Noteikti. Šeit sajūta ir gandrīz kā
vienā lielā ģimenē un savstarpēji
iespējams vienoties par nepieciešamajiem
pakalpojumiem.
Arī atrašanās vieta ir izdevīga,
starp diviem lieliem centriem
– Rīgu un Jelgavu. Turklāt no
pašvaldības puses ir jūtama interese, lai uzņēmējiem izdotos. Par
konkursu man pastāstīja Olaines
novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā, un tā direktore Edīte
Alksne ļoti palīdzēja ar diezgan
laikietilpīgo pieteikuma rakstīšanu. Šāda personiska pieeja ir
liela priekšrocība, ko droši vien
lielākās pilsētās saņemt ir grūtāk.
Kā jums šķiet, kāpēc jūsu projekts ieguva grantu?
Jo bija ļoti konkrēts mērķis –
man jau ir par paša līdzekļiem
izveidots uzņēmums ar klientiem, bet atbalsts vajadzīgs, lai
ievietotu savas produkcijas paraugus 13 santehnikas veikalos,
tā veicinot atpazīstamību. Tieši
tam visu finansējumu arī izlietošu.
Kādi ir jūsu būtiskākie nākotnes mērķi?
Sākumā vēlos izdarīt visu iespējamo Latvijā. Taču nākotnē mani
noteikti interesē Skandināvijas
tirgi. Tiesa, skandināvi ļoti atbalsta savējos zīmolus – viņiem nav
tik svarīga cena, galvenais, lai ir
vietējais uzņēmums. Tāpēc būs
jāizdomā pareizā stratēģija, kā
gudri ieiet šajos tirgos.
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Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

A

tzīmējot Latvijas 99.
proklamēšanas gadadienu, novembrī Olaines novadā
ar dažādiem pasākumiem apliecinājām mīlestību savai valstij, zemei un tautai!

Olaines Mūzikas un mākslas
skola organizēja svētku koncertu
sēriju. Olaines Kultūras centrā
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņi kopā
ar audzēkņiem no Carnikavas
Mūzikas un mākslas skolas atskaņoja bagātīgu koncertprogrammu, ko noslēdza skolas
pūtēju orķestra priekšnesums
diriģentes Māras Zandersones
vadībā. Mūzikas un mākslas

skolas zālē 13. novembrī muzicēja skolas taustiņinstrumentu
nodaļas audzēkņi, un pirmo reizi
publiku priecēja Olaines Mūzikas un mākslas skolas koris un
kora diriģente Agneses Urka.
Savukārt 15. novembrī Olaines
Mūzikas un mākslas skolas stīgu
instrumentu nodaļas audzēkņi
sniedza svētku koncertu Olaines
Kultūras namā, to noslēdzot ar
svinīgu kamerorķestra priekšnesumu diriģenta Kārļa Kundrāta
vadībā.
Arī Olaines Mūzikas un mākslas
skolas mākslas nodaļas audzēkņu (2.–6. klase) darbu izstāde
"Rudens nokrāsa" tika veltīta
Latvijas valsts svētkiem.

Olaines Vēstures un mākslas
muzejā Olaines novada jauniešu projekta ietvaros tika atklāta
fotogrāfiju izstāde "Oo: [Olaine
objektīvā]". Izstāde sniedza brīnišķīgu iespēju iepazīt Olaini,
ieraudzīt pilsētas pirmos objektus, to celtniecības laiku, kā arī
redzēt mūsdienu fotogrāfijas.
Savukārt 15. novembrī ar Rīgas
Vēstures un kuģniecības muzeja vēsturnieces Zanes Krūmiņas
lekciju tika atklāta ceļojošā fotoizstāde "Hugo Celmiņš – Rīgas
pilsētas galva, un ne tikai!".
Svētku laikā muzeja speciālisti piedāvāja nodarbības "Bermontiāde Olaines novadā", kā

Politiski represētie pieminot Latvijas brīvības cīņās kritušos

Bērnu dziesmu festivāls "Dziedāsim kopā Latvijai!"

Bērnu dziesmu festivāls "Dziedāsim kopā Latvijai!"

Olaines Mūzikas un mākslas skolas stīgu nodaļas koncerts

Pasākums "Diži ļaudis Olaines stāstā"

Brīvības cīņu noskaņa Olaines Mežaparkā
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arī apmeklēja Olaines speciālās
pirmsskolas izglītības iestādi
"Ābelīte". Muzeja darbinieki
aizraujoši stāstīja par Latvijas
vēsturi un iesaistīja jauniešus un
bērnus gan sportiskās, gan radošās aktivitātēs.
11. novembrī muzejs sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību, Olaines Kultūras centru,
Olaines Sporta centru, biedrību
"Latviešu karavīrs", jauniešu
centru "Popkorns" un brīvprātīgajiem jauniešiem no Olaines
1. un 2. vidusskolas organizēja
pasākumu "Lāčplēša dienas atceres pasākums". Visu pasākuma laiku notika karavīru tējas un
zupas degustācijas. Pasākuma
kulminācijā bija redzama 1919.
gada 12. novembra kaujas rekonstrukcija, kas kā vēsturiska
atbalss mudināja iztēloties tā
laika notikumus, kad karavīri
bija gatavi atdot savas dzīvības
cīņā par Latvijas brīvību tepat
Olainē. Paralēli Mežaparkā piedāvātajām aktivitātēm muzejā
bija iespēja apskatīt 1. pasaules
kara ekspozīciju un piedalīties
radošajās darbnīcās. Ekspozīcija
šogad papildināta ar trešās šķiras
Lāčplēša Kara ordeni.

Valsts svētku priekšvakarā Olaines Kultūras namā godinājām un
pateicāmies tiem olainiešiem,
kuri cēla un veidoja mūsu pilsētu – no kūdras purva ciemata līdz
perspektīvai ķīmijas pilsētai.
Gatavojoties pilsētas 50. jubilejai, no pagājušā gada sākuma
katrā "Olaines Domes Vēstis"
numurā publicējām vienu interviju ar kādu Olaines pilsētai
nozīmīgu personību, kas piedalījusies pilsētas pirmsākumu
veidošanā. Godināmo personu
vidū bija: Roberts Stankevičs,
Lija un Jānis Precinieki, Māra
un Pēteris Gailumi, Ina Cēbere,
Ārija Spunģe, Uldis Kauliņš,
Jevgēņijs Jermolajevs, Jānis Uldis Dzelme, Jānis Znotiņš, Gaida
Meikšāne, Aldis Akantjevs, Rūta
Beimane, Regīna Lācīte, Liene
Brante, Veronika Poriete un Irēna Beitāne.
Īpašā pateicībā par Olaines stāsta
veidošanu domes priekšsēdētājs
Andris Bergs un viņa vietniece Inta Purviņa katram dāvināja Olaines keramiķes Kristīnes
Boļšedvorovas īpaši izgatavoto
"Spēka dzērveni".

aizvadīti Olaines Šaha svētki

25. un 26. novembrī Olainē
norisinājās bērnu un pieaugušo šaha turnīri, kas pulcēja
lielu dalībnieku skaitu. Bērnu
turnīrs šogad izaudzis līdz 129
dalībniekiem un kļuvis par
lielāko bērnu turnīru Latvijas
mērogā.
Vienotajā bērnu turnīrā pulcējās gan iesācēji, no kuriem daudziem šīs bija pirmās sacensības
mūžā, gan IV līdz II sporta klases šahisti no Kuldīgas, Siguldas, Rīgas, Dundagas, Limbažiem, Ventspils, Jelgavas, Ogres
un Jaunmārupes.
Tik lielā spēlētāju pulkā, iespējams, astoņas kārtas bija par
maz, lai visi vadošie šahisti varētu savā starpā izcīnīties. Daudz
ko noteica arī veiksmīgāka vai
ne tik patīkama izloze, taču pāri
visam, protams, bija spēlētāju

6,5 punktus, ierindojās olainietis Tomass Sigats. Viņš ieguva
kausu arī kā labākais no Olaines
Sporta centra un bija labākais
U12 grupā. Sīvā konkurencē ar 6
punktiem nākamie labākie Olaines spēlētāji bija Emīls Mieriņš
un Dāvids Lukaševics, tikpat
punktu bija arī uzvarētājai meiteņu konkurencē – kuldīdzniecei
Nellijai Jēkabsonei.
Kopumā pirmajā desmitniekā
bija tikai II sporta klases spēlētāji, pārējiem divpadsmit šī ranga
spēlētājiem gan veicās visai dažādi. No mūsējiem vēl vairākiem
ļoti cienījams sniegums – pieci
punkti Adrianam Brokam (otri
visstiprākie pretinieki no visiem
129 dalībniekiem), Elizabetei
Kokinai, Daniilam Dolganovam,
Markam Dāvim Lapiņam un Sebastianam Sevrukam. Jāatzīmē,

vas puses centās respektēt organizatoru norādījumus par klusuma un kārtības ievērošanu, tādēļ
Olaines turnīrs bija kā paraugs
ļoti augsta organizētības līmeņa
sacensībām. Organizatori arī neslēpj, ka vēlas padarīt savu pilsētu par vienu no šaham draudzīgākajām mūsu valstī.
26. novembrī uz savu turnīru pulcējās arī pieaugušie, lai cīnītos
par iespaidīgām naudas balvām,
ko nodrošināja AS "Olainfarm".
Ja maijā uz lielo turnīru "Olaines
Šaha pavasaris" bija ieradušies
46 dalībnieki, no kuriem četri
bija lielmeistari, tad tagad dalībnieku skaits bija pieaudzis līdz
84 un sešiem lielmeistariem, kas
ir Olaines šaha dzīves rekords.
Pirmo reizi Olainē viesojās Igors
Kovaļenko, kurš neatstāja nekādas izredzes pārējiem, uzvarot
visās deviņās partijās. Nākamajā
pieciniekā ar septiņiem punktiem satikās dažāda ranga spēlētāji, pēc papildrādītājiem otrajā
vietā ierindojās lielmeistars Ņikita Meškovs, trešajā – starptautiskais meistars Vladimirs Svešņikovs. No sievietēm labākā ar
sešiem punktiem bija sieviešu
lielmeistare Laura Rogule, kas
ieņēma 11. vietu turnīra kopvērtējumā. Patīkami, ka tikpat pun-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Vaļi",
Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā
(kad. apz. 8080 008 0075)
Olaines novada dome 2017.
gada 22. novembra sēdē
(16. prot., 20. p.) pieņēma
lēmumu "Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Vaļi"
(Pārolainē)".
Romans Sadomcevs ir
zemesgabala "Vaļi", kad.
apz. 8080 008 0075,
detālplānojuma pasūtītājs un
finansētājs.
Saskaņā ar Olaines pagasta
padomes 16.07.2008. saistošo
noteikumu Nr. 8 "Olaines
pagasta teritorijas plānojums
2008.–2020. gadiem grafiskā
daļā, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi" (izdoti
ar lēmumu prot. izr. Nr. 15, 3§,
spēkā no 25.07.2008.) III daļas
3. sējumu "Grafiskā daļa: karte
M1:10000 "Olaines pagasta
teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana"" noteikta
plānotā (atļautā) teritorijas
izmantošana nekustamajam
īpašumam "Vaļi", 4,5200 ha
platībā:

1. savrupmāju dzīvojamās
apbūves teritorijas – aptuveni
70% no zemesgabala kopējās
platības;
2. dabas pamatnes teritorijas –
aptuveni 30% no zemesgabala
kopējās platības;
3. perspektīvo pagasta nozīmes
ceļu trase.
Par detālplānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināta Olaines
novada domes Būvvaldes
speciāliste teritoriālplānojuma
un zemes ierīcības jautājumos.
Ar detālplānojumu materiāliem
varēs iepazīties Olaines
novada domes tīmekļa vietnē
www.olaine.lv/Attīstība/
Detālplānojumi.
Ja nepieciešama papildu
informācija, var konsultēties
ar Olaines novada domes
Būvvaldes speciālistu
teritoriālplānojuma un zemes
ierīcības jautājumos Aiju Zanderi un izstrādātāja pārstāvi,
projekta vadītāju Saivu
Sokolovu tālr. 29275154,
e-pasts
info.geodezija@inbox.lv.

VAKANCE
"SOCIĀLAIS DARBINIEKS/-CE
DARBAM AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM"
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
aicina pieteikties uz vakanto Sociālā darbinieka darbam ar
ģimenēm ar bērniem amatu

meistarība, pieredze, prasme savaldīt emocijas un spēja izturēt
katru partiju un arī visu turnīru
līdz galam.
Turnīra finišā trīs spēlētāji bija
ieguvuši 7 punktus no 8, tā arī
netiekoties savā starpā, bet piedzīvojot "klupienus" pret citiem
pretiniekiem. Pateicoties labākiem papildrādītājiem, lielais
turnīra uzvarētāja kauss un lielā
balva – šaha pulkstenis – tika
olainietim Maratam Francam,
kurš nesen arī izpildīja pirmo I
sporta klases normatīvu (viņš
gan netrenējas Olaines Sporta
centrā), otrā vieta – kuldīdzniekam Krišam Sproģim, bet trešā
– Rīgas Šaha skolas pārstāvim
Ostinam Pavlovam. Ceturtajā
vietā, nezaudējot nevienu partiju, spēlējot ar stiprākajiem pretiniekiem visā turnīrā un iegūstot

ka Dāvids izpildīja arī II sporta
klasi, Marks – III, bet Marija –
IV. Apsveicam!
Arī vienpadsmit Olaines šaha
iesācēji riskēja piedalīties vērienīgajā turnīrā, un, kaut tika
piedzīvoti daudzi zaudējumi,
gūtās emocijas un pieredze ir neatsverama. Namejam Kalvam un
Mihailam Solovejam pat izdevās
izcīnīt trīs punktus, un bez punktiem nepalika neviens.
Turnīra noslēgumā visi, kuriem
netika uzvarētāju balvas, saņēma skaistu piemiņas medaļu par
piedalīšanos. Savukārt uzvarētājiem, pateicoties AS "Olainfarm" atbalstam, tika ļoti noderīgas balvas – šaha pulksteņi un
šaha komplekti.
Turnīra un Olaines šaha dzīves
organizatori vēlas arī uzslavēt
jaunos dalībniekus, kuri no sa-

ktu un augsto 9. kopvērtējuma
vietu ieguva olainietis Kaspars
Ramms.
Izcili nospēlēja divi Olaines
jaunieši – Emīls Mieriņš (paaugstināja savu reitingu par 51
punktu!) un Dāvids Lukaševics,
iegūstot 4 punktus un par punktu
apsteidzot iepriekšējās dienas
bērnu turnīra uzvarētāju. Arī visi
pārējie bērni cīnījās ar pilnu atdevi, divās dienās nospēlējot 17
nopietnas partijas.
Aizvadot divas lieliskas Šaha
svētku dienas, varam ar prieku
teikt – tiksimies nākamajās lielajās Olaines šaha sacensībās
maija beigās – "Olaines Šaha
pavasarī"!
G. Skujiņa,
trenere un sacensību
organizatore

Apsveicam Emīlu Paulu Mortuzānu ar veiksmīgu startu Brēmenē!
Olaines novada jaunietis Emīls Pauls Mortuzāns peldēšanas sacensībās "SAV 23. Internationales
HEAD Schwimm-Festival 2017", kas norisinājās Brēmenē no 11. līdz 12. novembrim,
izcīnījis vienu zelta un trīs sudraba medaļas.
Sveicam Emīlu ar iegūtajām godalgām un vēlam veiksmi arī turpmāk!

Prasības pretendentam:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā
darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• vēlama trīs gadu darba pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm ar
bērniem;
• ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
• spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas
kompetences ietvaros;
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
• spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
• teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas
saziņas līmenī;
• spēja atbilstošā līmenī strādāt ar datoru un SOPA programmu.
Galvenie amata pienākumi:
• izvērtēt ģimenes sociālās problēmas un to cēloņus, sadarbībā
ar kolēģu komandu izstrādāt individuālo ģimenes sociālās
rehabilitācijas plānu;
• piesaistīt nepieciešamos resursus, sniedzot ģimenes vajadzībām
atbilstošu sociālpsiholoģisko atbalstu;
• veicināt bērnu aprūpes veicēju spēju uzņemties atbildību par
bērniem;
• atspoguļot darba procesu un sasniegto rezultātu dinamiku atbilstoši
sociālā gadījuma vadīšanas dokumentācijas prasībām;
• vadīt atbalsta un izglītojošās grupas.
Darba alga (bruto): 868 EUR.
Pretendents līdz 2017. gada 18. decembrim aicināts iesniegt:
• amatam motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikumus no iepriekšējās vai esošās darba vietas
(vai profesionālajā aprakstā norādīt kontaktinformāciju personām,
kuras var sniegt rekomendācijas),
sūtot elektroniski uz e-pastu soc.dienests@olaine.lv vai iesniedzot
personīgi Olaines novada pašvaldības aģentūrā "Olaines sociālais
dienests" (220. kab.), Zemgales ielā 33, Olainē.
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām
prasībām. Jau iepriekš pateicamies par ieinteresētību un
atsaucību.
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Invalīdu diena 2017

Ik gadu 3. decembrī tiek atzīmēta Starptautiskā invalīdu
diena gan Latvijā, gan visā
pasaulē. Šajā dienā tiek rīkoti
visdažādākie pasākumi cilvēku ar invaliditāti interešu
aizstāvībai, pulcējot kopā cilvēkus ar invaliditāti, nevalstiskās organizācijas, valsts un
pašvaldību darbiniekus, kā arī
vienkārši interesentus, kas vēlas kaut ko paveikt un izdarīt
šajā jomā.

Šī diena tiek atzīmēta arī Olaines
novadā, aicinot cilvēkus ar invaliditāti un viņu atbalstītājus uz
kopīgu pēcpusdienu. Šis pasākums ik gadu pulcē aptuveni 90
apmeklētājus. Šogad pasākums
paredzēts 5. decembrī Olaines

Kultūras namā.
Olaines novadā aktīvi darbojas
Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" Olaines nodaļa, kurā ir 18 dalībnieces. Sievietes reizi mēnesī sanāk kopā
un pārrunā notikušo un turpmāk
darāmo, strādā pie informācijas
nodošanas iedzīvotājiem par cilvēku ar invaliditāti iespējām piedalīties dažādos pasākumos un
saņemt nepieciešamo atbalstu.
Dalībnieces piedalās asociācijas
"Aspazija" organizētajos semināros un ikgadējā forumā, kā arī
sociālās atstumtības mazināšanas pasākumos. Tāpat notiek sadarbība ar citām Olaines novada
nevalstiskajām organizācijām,
dalība to rīkotajos pasākumos un
izstādēs.

Olaines novada pašvaldības iestāde "Olaines
Sporta centrs" izsludina pieteikšanos
Jaunolaines Sporta nama VADĪTĀJA amatam
Prasības kandidātiem:
1. Vidējā izglītība, kas papildināta ar amatam
nepieciešamajām speciālajām zināšanām.
2. Vēlama amata kompetencei atbilstoša vadības pieredze
(cilvēkresursu vadīšana, budžeta plānošana, ēku un būvju
uzturēšana).
3. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts
valodas likuma prasībām. Svešvalodu prasme tiks uzskatīta
par priekšrocību.
4. Precizitāte, labas komunikācijas un saskarsmes spējas.
5. Spēja racionāli organizēt savu un kolektīva darbu un
uzņemties atbildību.
6. Pamatzināšanas par ēkas inženierkomunikāciju darbību.
7. Prasme veikt sīkus ēkas remonta un uzturēšanas darbus.
"Nekāda gaidīšana un
plānošana
nespēj tevi sagatavot jaunajai
realitātei –
šai mazajai un pilnīgajai būtnei,
kas nu dus tavās rokās.
Šai bijībai un atbildībai.
Šai visaptverošai mīlestībai."
/P. Brauna/
Olaines novada pašvaldībā
2017. gada 28. oktobrī notika
pasākums "Jaundzimušo svinīga
reģistrācija". Kopā ar vecākiem
bijām uzaicinājuši 32 jaundzimušos bērniņus, kuri dzimuši
no 2017. gada 13. maija līdz 17.
jūlijam – 11 meitenītes un 21
puisīti. No 32 mazuļiem 10 ir
pirmdzimtie bērniņi, 10 – otrās
atvasītes, 11 – trešie bērniņi un
viens – piektais bērniņš ģimenē. Kopā ar mammām, tētiem,
radiem un draugiem bija ieradušies 24 mazulīši. Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris
Bergs apsveica bērniņu vecākus
ar īpašo notikumu viņu dzīvē –
bērna piedzimšanu, pasniedzot
apsudrabotu melhiora karotīti
ar iegravētu bērna vārdiņu un
dzimšanas datiem, kā arī naudas
balvu 150 eiro apmērā.
Jaundzimušos un viņu vecākus,
radus un draugus pasākumā priecēja bērnu vokālais ansamblis
"Olaines cālīši" skolotājas Aijas
Liepiņas vadībā.
Pēc pasākuma svinīgās daļas
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notika kopīga fotografēšanās un
bija iespēja apmeklēt Olaines
novada Vēstures un mākslas muzeju, kā arī iemalkot kafiju vai
tēju un brīvā gaisotnē aprunāties
ar domes priekšsēdētāju Andri
Bergu par sev interesējošām tēmām.
Mīļi sveicam Artjomu, Madaru,
Ianu, Mārci, Roju, Jeti, Kasparu,
Lāsmu, Nikolu, Kirillu, Eviju,
Robertu, Dāvidu, Raiti, Naiļu,

Arseniju, Luīzi, Andreju, Mareku, Arianu, Kristoferu, Anastasiju, Annu, Bogdanu, Kristoferu,
Emīliju, Reini, Edmundu, Robertu, Krišu, Adelīnu, Daņiilu un
viņu vecākus!
Vēlam izturību katras dienas rītam!
Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Galvenie amata pienākumi:
1. Organizēt Jaunolaines Sporta nama un Jaunolaines stadiona
darbu un vadīt kolektīvu, ievērojot visas Latvijas Republikā
noteiktās prasības un normatīvus.
2. Pārstāvēt Olaines Sporta centru savas kompetences ietvaros
attiecībās ar citām juridiskām vai fiziskām personām.
3. Plānot un kontrolēt resursu izlietojumu.
4. Sagatavot darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem
un citām iestādēm un iesniegt tos parakstīšanai Olaines
Sporta centra direktoram.
5. Veidot nodarbību grafiku un kontrolēt tā izpildi.
6. Līdzdarboties sporta pasākumu organizēšanā.
7. Konsultējoties ar pašvaldības organizāciju vadītājiem,
plānot, vadīt un koordinēt pašvaldības organizētos
pasākumus Jaunolaines Sporta namā.
8. Gatavot informatīvos materiālus Jaunolaines Sporta
nama un Jaunolaines stadiona darbības nodrošināšanai
(iekšējās kārtības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi,
elektrodrošība, darba higiēnas, sanitāro normu ievērošana
u. c.).
9. Veikt sīkus sporta objekta remonta un uzturēšanas darbus.
10. Organizēt neparedzētu darbu (avārijas situācijas u. c.)
izpildi.
11. Plānot tekošos un kapitālos remontus.
Mēs piedāvājam:
1. Dinamisku un atbildīgu darbu.
2. Labus darba apstākļus un stabilu atalgojumu
(1000,00 EUR pirms nodokļu nomaksas).
3. Sociālās garantijas.
CV, pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam
iesniegt Olaines Sporta centrā, Zemgales ielā 33a, nosūtīt pa
pastu vai uz e-pastu sportacentrs@olaine.lv ar norādi "Jaunolaines Sporta nama vadītājs".
Pieteikumus sūtīt vai iesniegt līdz 2017. gada 8. decembrim
(ieskaitot). Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti
otrajā atlases kārtā.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (OKTOBRIS)
pašvaldība" nolikums"". Atzīt par
spēku zaudējušu 2009. gada 29. jūlija nolikumu Nr. 1 "Iestādes "Olaines
novada pašvaldība" nolikums".
• Pieņemt zināšanai AS "Olaines
ūdens un siltums" un SIA "Zeiferti"
ziņojumus par gatavību 2017./2018.
gada apkures sezonai.
• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidusskolas skolēnus Ziemassvētku pasākumā. Piešķirt 8356,00 EUR no
Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas "Dažādu
izglītības pasākumu atbalsta fonds"
saldumu iegādei un Ziemassvētku
apsveikuma kartīšu izgatavošanai
Olaines 1. un 2. vidusskolas skolēniem.
• Apstiprināt
nolikumu
Nr.
NOL7/2017 "Olaines novada konkursa "Jauniešu gada balva" nolikums".
• Apstiprināt
nolikumu
Nr.
NOL8/2017 "Olaines Vēstures un
mākslas muzeja nolikums". Atzīt
par spēku zaudējušu Olaines novada
domes 2012. gada 21. augusta nolikumu Nr. 3 "Olaines Vēstures un
mākslas muzeja nolikums".
• Apstiprināt
nolikumu
Nr.
NOL9/2017 "Olaines novada pašvaldības iestādes "Olaines novada

• Ierosināt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu "Darvdedži-Kažoki
2", nododot bez atlīdzības Olaines
novada pašvaldībai, likumā "Par
pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
2. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību – pildīšanai, un Ministru kabineta 2006. gada
19. septembra noteikumu Nr. 776
"Valsts meža zemes atsavināšanas
kārtība" 1.1. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – ceļu
būvniecības – veikšanai ar mērķi nodrošināt Olaines novada iedzīvotājus ar kvalitatīvu un drošu autoceļu.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Ostinieks" projektu
"Dārzkopības sabiedrības "Ostinieks" koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem
atjaunošana" par kopējo summu
5000,00 EUR ar līdzfinansējumu
4000,00 EUR apmērā no Olaines

novada pašvaldības pamatbudžeta.
• Atbalstīt kooperatīvās dārzkopības
sabiedrības "Ezītis" projektu "Pievadceļu renovācija KDS "Ezītis"
koplietošanas teritorijā" par kopējo
summu 2917,07 EUR ar līdzfinansējumu 2333,65 EUR apmērā no
Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta.
• Piekrist iegūt pašvaldības īpašumā
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "VEF Baloži" koplietošanas
teritorijas apgaismojumu 4. un 5.
sektorā.
• Atsavināt Olaines novada pašvaldības nekustamo īpašumu dārzkopības
sabiedrībā "Bitīte 2" Olaines pagastā. Apstiprināt nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles noteikumus.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
dārzkopības sabiedrībā "Atlantika",
Jāņupē, 2017. gada 5. oktobra atsavināšanas izsoles protokolu.
• Izbeigt 2013. gada 11. janvārī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 600 par zemes gabala
Olaines pagastā iznomāšanu personai.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmiem nekustamajiem īpašumiem:
dārzkopības sabiedrībā "VEF-Balo-

ži", Medemciemā; dārzkopības sabiedrībā "Tiltiņi", Stīpniekos; dārzkopības sabiedrībā "Ezītis", Ezītī;
dārzkopības sabiedrībā "Ostinieks",
Stīpniekos; dārzkopības sabiedrībā
"Ieviņa 99", Medemciemā; dārzkopības sabiedrībā "Stars 88", Dāvos.

šuma Parka ielā 2-27, Olainē, Olaines novadā, īres tiesību izsoli uz 12
gadiem".

• Piekrist, ka persona iegūst īpašumā
zemi dārzkopības sabiedrībā "Rīga",
Jāņupē.

• Piešķirt personai un viņa nepilngadīgajiem bērniem sociālo istabu
Zemgales ielā 31, Olainē, uz sešiem
mēnešiem.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no Olaines novada
pašvaldības bilances nekustamos
īpašumus: Dāvos, Olaines pagastā;
dārzkopības sabiedrībā "Liepkalnes-1", Jāņupē; dārzkopības sabiedrībā "Ezītis", Ezītī.
• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma
Pārolainē, Olaines pagastā, zemes
gabalus, izveidojot atsevišķus divus
nekustamos īpašumus, nodrošinot
tiem piekļūšanu no valsts vai pašvaldības ceļa, precizējot apgrūtinājumus.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jaunolainē, Olaines pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus,
nosaukumus un apgrūtinājumus.
• Apstiprināt īres tiesību izsoles
noteikumus "Par Olaines novada
pašvaldības divistabu dzīvokļa īpa-

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (NOVEMBRIS)
• Akceptēt aprēķinātos pārvaldīšanas maksājumus 2018. gadam SIA
"Zeiferti" pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotajās dzīvojamās
mājās (Olaines pagasta teritorijā),
kurās atrodas Olaines novada pašvaldībai piederošie dzīvokļu īpašumi / tiesiskie valdījumi.
• Akceptēt aprēķinātos pārvaldīšanas maksājumus 2018. gadam AS
"Olaines ūdens un siltums" pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotajās
dzīvojamās mājās (Olaines pilsētā
un Olaines pagasta teritorijā (Pionieru ielā)), kurās atrodas Olaines
novada pašvaldībai piederošie dzīvokļu īpašumi / tiesiskie valdījumi.
• Ieguldīt Olaines novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzeramā ūdens sagatavošanas
staciju Jelgavas ielā 5, Olainē, – ar
atlikušo bilances vērtību 289 738,50
EUR AS "Olaines ūdens un siltums"
pamatkapitālā ar mērķi nodrošināt
sabiedrības pamatdarbību – ūdensapgādi.
• Izdarīt grozījumus 2017. gada 27.
septembra nomas pārjaunojuma līgumā Veselības ielā 5 un Veselības
ielā 7, Olainē.
• Apstiprināt Olaines Vēstures un
mākslas muzeja darbības un attīstības stratēģiju 2017.–2021. gadam.
•
Apstiprināt
nolikumu
Nr. NOL10/2017 "Olaines novada
pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums". Atzīt par spēku
zaudējušu Olaines novada domes
2013. gada 12. jūnija nolikumu
Nr. 4 "Olaines novada pašvaldības
Administratīvās komisijas nolikums".
• Pieņemt zināšanai Olaines novada
pašvaldības 2018. gada budžeta pro-

jekta sagatavošanas pamatprincipus.
• Piešķirt biedrībai "Pierīgas partnerība" līdzfinansējumu 1150,00 EUR
apmērā projekta "Local Action Youth" īstenošanai.
• Atbalstīt kooperatīvo dārzkopības
sabiedrību "Ezītis", apmaksājot pārsūknēšanas sūkņa staciju Pēternieku
ciemā S-2, Pārolaines ciemā S-1,
S-2 un S-3, patērēto ikmēneša elektroenerģiju sūkņu darbības procesā.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā
"Lejas", Jāņupē. Apstiprināt zemesgabala pārdošanas cenu – 1150,00
EUR.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmiem nekustamajiem īpašumiem:
dārzkopības sabiedrībā "Tiltiņi",
Stīpniekos; dārzkopības sabiedrībā
"Stars", Dāvos; Ielejās, Olaines pagastā; Blijās, Olaines pagastā; Pēterniekos, Olaines pagastā, Jaunolainē,
Olaines pagastā; dārzkopības sabiedrībā "Ezītis", Ezītī; dārzkopības
sabiedrībā "Komutators", Medemciemā; diviem īpašumiem Olaines
pagastā.
• Piekrist, ka personas iegūst īpašumā zemi: dārzkopības sabiedrībā
"Stūnīši", Stūnīšos; dārzkopības sabiedrībā "Zīles", Vaivados; dārzkopības sabiedrībā "Medņi", Jāņupē;
dārzkopības sabiedrībā "VEF-Baloži", Medemciemā.
• Izbeigt 2015. gada 4. jūnijā noslēgto Rezerves zemes fonda zemes
nomas līgumu par zemesgabala
dārzkopības sabiedrībā "Rīts", Medemciemā, iznomāšanu personai.
• Apstiprināt dzīvojamās mājas
jaunbūves, kas atrodas dārzkopības

sabiedrībā "Zīles", Vaivados, uzturēšanai nepieciešamo zemes platību.
• Apstiprināt dzīvojamās mājas palīgēku, kas atrodas uz zemesgabala
Pēterniekos, Olaines pagastā, uzturēšanai nepieciešamo zemes platību.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no Olaines novada
pašvaldības bilances nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā "Atlantika", Jāņupē, un Pionieru ielā,
Jaunolainē.
• Papildināt Olaines novada domes
2017. gada 24. maija sēdes lēmuma
"Par rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemesgabalu un zemesgabalu, kas
nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piekritību pašvaldībai"
pielikumu ar "220", "221", "222"
ierakstiem.
• Mainīt zemes vienībai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus plānotām zemes vienības
daļām.
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma zemes vienības vienā nekustamajā īpašumā. Piešķirt vienotu adresi apvienotajai zemes vienībai un ar
to funkcionāli saistītām ēkām.
• Uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma zemes vienībai
Pārolainē, Olaines pagastā. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma
izstrādei.
• Atļaut SIA "BALTIC METAL
HUB" izvietot cinka pelnu reģenerācijas iekārtu SIA "NORDIC INDUSTRIAL PARK" piederošā nekustamajā īpašumā Olainē, Olaines
novadā.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma –

dzīvokļa "Birznieki-2", Jaunolainē,
– 2017. gada 7. novembra atsavināšanas izsoles protokolu.
• Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Parka ielā, Olainē, 2017. gada 14. novembra īres tiesību izsoles protokolu.
• Noslēgt dzīvokļa Zemgales ielā 12,
Olainē, īres līgumu ar personu, nemainot īres līguma nosacījumus, tai
skaitā līguma termiņu.
• Piekrist dzīvojamo telpu Zemgales ielā, Olainē, un dzīvojamo telpu
Zeiferta ielā, Olainē, savstarpējai
maiņai.
• Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Zemgales ielā, Olainē, un Zeiferta ielā,
Olainē, īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības
vārda.
• Ierādīt vietu divām personām sociālajā istabā Zemgales ielā 31,
Olainē, uz 6 mēnešiem.
• Uzņemt četras personas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai
pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" sociālās aprūpes
centrā uz pastāvīgu laiku.
• Pieņemt no personas dāvinājumu
– dzīvokli un mājas 257/9992 domājamās daļas, Gaismas ielā 2, Stūnīšos, – ar visām tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar šo dzīvokļa
īpašumu un attiecas uz to.
Ar visiem domes sēdēs
pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties mājas lapas www.
olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" –
"Dokumenti" – "Domes lēmumi"
vai klātienē pašvaldībā.

• Izīrēt personai dzīvojamās telpas
Zemgales ielā, Olainē, uz nenoteiktu
laiku bez tiesībām iegūt īpašumā.

• Atļaut Ivetai Gavrilovičai savienot
Olaines novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājas
amatu ar Valsts policijas Rīgas reģiona Olaines iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieka vietnieka
amatu.
• Atļaut Sandrim Kalniņam savienot Olaines novada domes deputāta, Olaines novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa,
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Hektārs" valdes locekļa un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "C105
Serviss" valdes locekļa amatus.
• Atļaut Veldai Veinbergai savienot
Olaines novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatu
ar Olaines 1. vidusskolas struktūrvienības Olaines sākumskolas direktora vietnieces amatu.

Olaines
1. vidusskolai
lieliski rezultāti
skolu reitinga
konkursā
2017. gada 15. novembrī Vidzemes koncertzālē "Cēsis" notika
Draudzīgā aicinājuma fonda
balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija skolu reitinga konkursā.
Tajā tika apbalvotas tās Latvijas skolas, kuru absolventiem
2017. gadā bijuši vislabākie sasniegumi centralizētajos eksāmenos.
Olaines 1. vidusskola pilsētu
vidusskolu grupā (neskaitot deviņas lielākās Latvijas pilsētas)
ieguva 3. vietu. Skolas vadība
tika apbalvota ar Draudzīgā aicinājuma fonda diplomu par izcilu
mācību darba organizāciju un
Draudzīgā aicinājuma grāmatu,
kurā apkopoti Latvijas labāko
skolu rezultāti. Kopvērtējumā
starp 412 Latvijas vidējās izglītības iestādēm Olaines 1. vidusskola šogad ierindojas 33. vietā.
Skolas administrācija lepojas ar
saviem pedagogiem un sasniegtajiem rezultātiem: "Ieguldīts
milzīgs darbs kvalitatīva mācību
procesa nodrošināšanā.
Paldies Olaines novada pašvaldībai par atbalstu! Paldies mūsu
gudrajiem jauniešiem – 2017.
gada absolventiem! Latvijas
dibināšanas 99. gadadienu visi
varam sagaidīt ar labi padarīta
darba sajūtu."
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KAD

KAS

KUR
KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

02.12. plkst. 14.00

Folkloras kopu sadziedāšanās pasākums "Tēvu tēvu laipas
mestas, bērnu bērni laipotāji"

Olaines Kultūras namā

08.12. plkst. 18.30

Bērnu kolektīvu koncertuzvedums "Egles gaismiņu meklējot"

Jaunolaines Kultūras namā

09.12. plkst. 19.00

VPDK "Viducis" sadancošanās koncerts

Jaunolaines Kultūras namā

Latvijas Universitātes teātra izrāde "Astoņas mīlošas sievietes"
(biļešu cena – 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem –
1,00 EUR; bērniem līdz skolas vecumam bez maksas)
Olaines Pieaugušo izglītības centra studiju dalībnieku
darinājumu un novada mājražotāju produkcijas tirdziņš
Ziemassvētku noskaņās
Kora "Dziesma" adventes koncerts
"Ziemassvētki apkārt pasaulei..."
Bērnu vokālā ansambļa "Olaines Cālīši" koncerts "Ziema nāk,
ziema nāk! Lai tik viņa nāk!"

10.12. plkst. 14.00
16.12. plkst. 14.00
17.12. plkst. 16.00
18.12. plkst. 18.00

Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā

19.12. plkst. 17.00

Ziemassvētku eglīte un izrāde bērniem

Olaines Kultūras namā

20.12. plkst. 19.00

Labdarības izsole ar ziedojumiem dzīvnieku patversmēm

Olaines Kultūras namā

Koncerts "Viens otram", uzstājas operdziedātāja Evija
Martinsone un pianiste Agnese Egliņa
Vecgada atpūtas pasākums un dejas (galdiņu rezervācija no
12.12. – 7,00 EUR; pasākuma dienā – 10,00 EUR)

28.12. plkst. 19.00
31.12. plkst. 20.00

Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā

IZSTĀDES
Izstāde apskatāma no 09.12.

Bruno Baha personālizstāde "Karikatūras"

Izstāde apskatāma no 15.12.

Senioru biedrības "Liepas" rokdarbu izstāde

Olaines Vēstures un mākslas
muzejā
Olaines Vēstures un mākslas
muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
02.12. plkst. 11.00

Olaines novada čempionāts zolītē (3. posms)

Olaines Sporta namā

10.12. plkst. 11.00

Galda tenisa čempionāts (3. posms)

Olaines Sporta namā

15.12.

Vieglatlētikas sacensības skolēniem iekštelpās

Olaines Sporta namā

Atkarībā no spēļu grafika

Hokeja turnīrs "Olaines Sporta centra kauss 2018" Olaines
novada atklātais amatieru hokeja turnīrs veterāniem

Olaines slidotavā

Atkarībā no spēļu grafika

Olaines novada atklātais amatieru hokeja turnīrs veterāniem

Olaines slidotavā

Atkarībā no spēļu grafika

Olaines novada čempionāts telpu futbolā

Olaines Sporta namā

IZGLĪTĪBA
11.12.–22.12.
17.12. plkst. 18.00

Muzejpedagoģiskās nodarbības "Kas tie tādi Ziemassvētki,
Olaines Vēstures un mākslas
pastaliņu plēsējiņi" (iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz
muzejā
tālr. 27463333)
Meistarklase "Svētku dekori un galda klāšana", vada
dekoratore Taiga Kaļiņina (dalības maksa – 3,00 EUR; skolēniem, Jaunolaines Kultūras namā
studentiem, pensionāriem – 1,00 EUR)
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un
www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

AICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS OLAINES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
Šī gada 26. jūlijā uzsākta Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam izstrāde, kurā tiks noteiktas prasības
novada teritorijas izmantošanai
un apbūvei. Procesa ietvaros tiks
izstrādāti apbūves noteikumi un
noteikts novada teritorijas funkcionālais zonējums (katras zemes vienības iedalījums zonās
ar atšķirīgām prasībām atļautajai

izmantošanai, piemēram, savrupmāju apbūve, ražošanas teritorijas
u. c., kā arī izmantošanas aprobežojumi).
Aicinām līdz šī gada 31. decembrim iesniegt priekšlikumus Olaines novada teritorijas
plānojumam 2018.–2030. gadam par:
•
apbūves noteikumiem;
• iecerēm savas zemes izmantoša-

nai, kas nesakrīt ar šobrīd spēkā
esošā teritorijas plānojumā noteikto.
Priekšlikumus var iesniegt brīvā
formā, norādot zemes vienības
adresi un kadastra Nr., nogādājot
tos Olaines novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā, nosūtot pa
pastu: Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114, vai e-

pastu: olainesdome@olaine.lv.
Kontaktpersonas:
1) Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs
Kristaps Kauliņš, tālr. 67146017,
e-pasts
kristaps.kaulins@olaine.lv;
2) SIA "Reģionālie projekti"
projektu vadītājs Tālis Skuja,
tālr. 29792097,
e-pasts talis@rp.lv.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2017. gada 30. oktobra līdz 22. novembrim reģistrētie mirušie
Aļona Aksjonova, 16.11.2017.
Pēteris Baškirovs, 11.11.2017.
Nikolajs Bumbiers, 14.11.2017.
Tatjana Červova, 19.11.2017.
Viktors Ivanovs, 30.10.2017.

Jekaterina Jurčenko, 14.11.2017.
Jānis Levīzers, 21.11.2017.
Valentīna Luņeva, 17.11.2017.
Jurijs Mališevs, 10.11.2017.

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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Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
novembrī

Aiju Urbanoviču
Ainu Volkovu
Albertu Upenieku
Anastasija Dreļevsku
Anastasiju Zitmani
Anastasiu Abashkinu
Andri Priedīti
Antoņinu Romaņenko
Āriju Auziņu
Bertu Rodionovu
Birutu Vilni
Broņislavu Verpahovsku
Emīliju Tatorieni
Ēriku Jankoviču
Eugeniu Potapenco
Gaļinu Baškirovu
Georgiju Beļavski
Grigoriju Jermolajevu
Gundaru Šēnfeldu
Ināru Blekti
Ināru Bobiļevu
Ingrīdu Smirnovu
Irēnu Džuvagu
Irēnu Jurjāni
Jekaterinu Čižovu
Jekaterinu Zeļenko
Jevgeņiju Karševu
Jevgeņiju Mjakonkaiti
Kazimiru Hodaņonoku
Kuzmu Savostijanovu
Lidu Marhiļēviču
Ludmilu Knišu
Ludmilu Školu
Ludvigu Cimošku
Mariju Jurkēviču
Mariju Ņikitinu
Mečislavu Petkunu
Nadeždu Perlovu
Nikolu Kipšidzi
Ņinu Kivko
Ņinu Māliņu
Ojāru Pļavnieku
Olhu Mohjlnu
Praskovju Medni
Ronaldu Taraškeviču
Rutu Kalniņu
Rūtu Kasku
Silviju Viši
Staņislavu Voicki
Valdu Velbergu
Valentinu Arhipovu
Valentinu Lisenkovu
Varvaru Barutkinu
Veroniku Dandzinieci
Veru Melausu
Vladimiru Žeļezņakovu

Ziņas par jubilāriem 22.11.2017.

