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RĪTS MEŽĀ
14.00
Atklāšana
14.00 - 20.00
Radošuma mežs un 
“Latvija – mežu zeme”. 
Makulatūras nodošana.
Dedzinājumi kokā, ziedu vai-
nagu veidošana, koka rotas-
lietas, seju apgleznošana.
14.00 - 14.40
Olaines KC jauktais koris 
“Dziesma”
14.40 - 15.00
Olaines KC bērnu vokālais 
ansamblis “Cālīši”
15.00 - 15.30
PII “Ābelīte”
15.30 - 16.00
Olaines “Dienas centrs”
 
DIENA MEŽĀ
16.00 - 17.00
Mežs bungo
Perkusiju, bungu un trokšņu 
veidotāju meistarklase, ritma 
apvienības “Pulsa efekts” 
vadībā!
17.00 – 18.00
Etnogrāfiskie danči
17.00 - 21.00
Lokšaušana
Pārbaudīt savus spēkus un 
veiklību piedāvā Latvijas
lielākais loka šaušanas klubs 
“Amazones”.
17.00 - 18.00
nodarbība “Pazīsti mežu!” 
(Mežaparkā). Kā rīkoties ar 
kompasu? Kā atrast ceļu 
mežā? Visi interesenti, īpaši 
bērni, aicināti pieteikties
nodarbībai.
19.00 - 20.30
“Olaines zaļā burvība 
karavīru acīm”
 
VAKARS MEŽĀ
20.00 - 22.00
Piedzīvojumu un erudīcijas 
komandu sacensības 
“Vilkaču skrējiens” 
(Mežaparkā). Komandas 
spēks, orientēšanās, zināša-
nas par mežu.
Visi interesenti aicināti 
izveidot 3 – 4 dalībnieku 
komandu un pieteikties līdz 
17.maijam.
20.30
Izstādes atklāšana
“Kā maksāja olainieši?”
21.00 - 1.00
“Krogs kā uzburta paradī-
zes aina”
Pasākumi notiek pie Olaines 
vēstures un mākslas muzeja.

Sīkāka informācija
www.olaine.lv

Olaines vēstures un mākslas muzejs

MUZEJU NAKTS 2013
MEŽA PULKSTENIS

Pašvaldība nodrošinās autobusu iedzīvotājiem nokļūšanai Olainē plkst. 14.00 un 18.00. Autobuss no Olaines atpakaļ plkst. 22.00. 
Lūdzam pieteikties tos Olaines novada iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties Olaines novada svētkos un kuri dzīvo novada apdzīvotajās vietās, 
no kurām nekursē sabiedriskais transports uz novada administratīvo centru – Olaini. Pieteikties līdz 23. maijam pa tālr. 67811618. 
Par izbraukšanas laikiem saņemsiet informāciju pēc pieteikšanās. Lūdzu laicīgi informējiet, ja izdomājat no brauciena atteikties.
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1. Kādas ir Valsts policijas 
kārtības policijas nodaļas ie-
viestās darba metodes? 
Valsts policija sākusi ieviest 
uz sabiedrību vērsta darba 
metodes, un Olaines novadā 
tas notiek. Pirmais pasākums 
jau notika 2012.gada 30.no-
vembrī Olaines 1.vidusskolā, 
kad sacentās Olaines iecirkņa 
apkalpojamās teritorijas skolu 
7.klašu audzēkņi kopā ar savu 
iecirkņa inspektoru. Pasākumu 
sponsorēja AS “OlainFarm”, 
ceram, ka tādi pasākumi varēs 
notikt arī turpmāk.
2. Vai valsts policijas darbi-
niekiem pietiek laika savie-
not “papīru” darbu ar sa-
biedrisko? 
Protams, ka VP darbiniekiem 
daudz laika aizņem “papīra’’ 
darbs. Mēs saprotam, ka tā nav 
mūsu darba galvenā būtība, bet 
mums ir jābūt tuvāk iedzīvotā-
jiem, lai mūsu darbs būtu pre-
ventīvs, bet nevis sāktos brīdī, 
kad ir iesniegums par notiko-
šos pārkāpumu.
3. Kā Jūs cīnāties, lai savlai-
cīgi novērstu nepatīkamās 
sekas?
Vēlētos savlaicīgi novērst cē-
loņus nekā cīnīties ar sekām, 
tāpēc ir ļoti nepieciešams veikt 
preventīvo komandas darbu, 
kur iesaistās mācību iestādes, 
policija, sociālais dienests un 
citas instances, kas veic darbu 
ar nepilngadīgajiem.  Ne visi 
jautājumi, kas satrauc Olaines 
novada iedzīvotājus ir policijas 
kompetencē, bet sadarbībā ar 
pašvaldības instancēm šos jau-
tājumus var risināt.
4. Mācību gads jau gandrīz 

beidzies. Kādus drošības pa-
sākumus Jūs veiksiet, lai pie-
vērstu jauniešus aizdomāties 
par drošu vasaras brīvlaiku?
Tuvojoties mācību gada no-
beigumam, lai veicinātu bērnu 
drošību vasaras brīvdienās, no 
15.aprīļa līdz 31.augustam no-
risināsies ikgadējā akcija “Dro-
ša vasara - Tava vasara”. Akci-
jas ietvaros tiek organizēti pre-
ventīvi pasākumi dažāda vecu-
ma grupām izglītības iestādēs, 
vasaras mēnešos apmeklēsim 
nometnes, bērnu un jauniešu 
centrus. Vasaras periodā īpaša 
uzmanība tiks pievērsta bērnu 
izklaides vietām, peldvietām, 
skeitparkiem un kopumā bērnu 
uzvedībai sabiedrībā.
5. Kādas Jūsuprāt ir jaunie-
šiem aktuālākās ar drošību 
saistītās tēmas un problē-
mas? 
Aktuālākās ar drošību saistītās 
tēmas ir bērnu personīgā dro-
šība un aizsardzība (drošība 
internetā, stopošana, klaiņo-
šana), bērnu dalība satiksmē, 
nepilngadīgā pienākumi un 
atbildība, bērnu savstarpējā ko-
munikācija, sociālās prasmes 
un problēmas attiecībās, kā arī 
par atkarību izraisošām vielu 
lietošanu negatīvo ietekmi, to 
cēloņi un sekas. Aicinām ve-
cākus pievērst uzmanību sava 
bērna dienas režīmam, sevišķi 
laikā, kad tiek pārtrauktas mā-
cības mācību iestādēs.
6. Kopš Olaines mežaparkā 
ir atklāta estrāde, pasāku-
mu saraksts nedēļas nogalēs 
kļuvis biežāks. Kāda ir Jūsu 
iepriekšējo gadu pieredze 
saistībā ar jauniešiem mas-

veida pasākumos, un kādus 
pasākumus veiksiet, lai ma-
zinātu jauniešu vēlmi lietot 
atkarību izraisošās vielas, kā 
arī novērstu konfliktsituāci-
jas jauniešu starpā?
Ņemot vērā iepriekšējās vasa-
ras pierdzi, kad nedēļas nogalēs 
regulāri tika organizēti pasā-
kumi Olaines pilsētas estrādē, 
kurus apmeklēja plašas tautas 
masas  tai skaitā daudz nepiln-
gadīgo, varu piebilst, ka tam 
mēs pievērsīsim pastiprinātu 
uzmanību, veiksim preventīvas 
pārrunas, lai mazinātu atkarību 
izraisošo vielu lietošanu un tās 
negatīvo ietekmi. Protams, arī 
runāsim, ka konfliktsituācijas 
nerisina ar dūru palīdzību. 
7. Kā Jūs domājat, vai vecāki 
saviem bērniem spēj pietie-
koši izskaidrot neizrunātos 
jautājumus un parādīt atšķi-
rību starp to, ko drīkst un ko 
nē?  
Mēs apzināmies, ka jaunos 
Olaines novada iedzīvotājus 
audzina vecāki, bet ne vienmēr 
tas izdodas, tāpēc speciālistu 
uzdevums ir palīdzēt jaunajiem 
cilvēkiem atšķirt labo no ļaunā, 
pareizo no nepareizā. Nepiln-
gadīgajiem ievērot sabiedrības 
pieņemtās uzvedības normas 
un neizdarīt likumpārkāpumus 
nezināšanas vai muļķības dēļ.
8. Ko Jūs jauniešiem novēlē-
tu uzsākot vasaras brīvlaiku?
Mācību gada izskaņā novēlu 
visiem Olaines novada skolē-
niem drošu, saulainu, aktīvu, 
notikumiem bagātu vasaru!

Interviju sagatavoja
Sintija Dozberga

DROŠA VASARA – TAVA VASARA
Sintijas Dozbergas intervija ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa kārtības 
policijas nodaļas vecāko inspektori Iritu Ņedorezovu

OLAINIEŠI RUNĀ

Vai esat atbildīgs par novada 
nākotni, piedaloties domes 
vēlēšanās 1. jūnijā?

Velta
Katrs mēs esam atbildīgs! No tā ir 
atkarīga mūsu nākotne – pensionāru, 
skolēnu, visu iedzīvotāju. Ja mēs 
nepiedalīsimies, tad mums arī nav 
tiesības kaut ko prasīt un pārmest 
neizdarību. Ja mums kaut kas 
nepatiks, tad vien mēs paši būsim 
vainīgi, jo nebūsim izdarījuši savu 
izvēli.

Natālija
Domāju, ka jā, jo pēc būtības tā ir 
mūsu izvēle, kurā mēs izvēlamies 

par labu mūsu nākotnei. To kas 
notiek tālāk, būs atkarīgs no 

vadošo cilvēku godaprāta.

Ина
Я к выборам отношусь серьёзно. 
У меня растут дети и их будущее 

мне не безразлично. Только очень 
тяжело определиться с выбором, 

но всегда найду свое решение.

Ilona
Uzskatu, ka vēlēšanas ir katra 

pilsoņa pienākums. Katram novada 
iedzīvotājam savā novadā ir jāizdara 

izvēle, lai uzlabotu tā darbību un 
veicinātu novada attīstības iespējas. 
Izdarot izvēli mēs paši esam atbildīgi 

par savu nākotni.

Andris
Protams! Ja nepiedalās vēlēšanās, 
tad tie, kas piedalās nobalsos 
par tiem, ko viņi grib un tādējādi, 
iespējams, nebūs tie labākie, kas 
varēja būt. Pēc tam arī nebūs 
iespējams vairs neko labot.

Genevefa 
Visi jau mēs esam atbildīgi. Katram 
cilvēkam ir kaut kas jādara, lai novads 
būtu skaists un sakopts, bet ne jau 
vienmēr sanāk kā vēlamies.

INFORMĒJAM JŪS PAR JAUNAJIEM
MOBILĀ MAMOGRĀFA IZBRAUKUMU

DATUMIEM PIE OLAINES
VESELĪBAS CENTRA:

20. jūnijs; 11.-12. jūlijs; 6. augusts;
10. septembris; 4. oktobris.

Skolēni – jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta 
Olaines novada teritorijā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītī-
bas iestādēs Olaines novadā, varēs pietiekties iesniedzot:
• aizpildītu pieteikuma anketu;
• ārsta izziņu par veselības stāvokli;
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 
Zemgales ielā 33, 1. stāvā.

Dokumenti jāiesniedz no 2013.gada 7.maija līdz 17.maijam.
Ja tiks apstiprināta darba vieta jaunietim vajadzēs iesniegt algas nodokļa grāma-
tiņu un iesniegumu, kurā norādīta darba līguma slēdzēja banka un bankas konts, 
uz kuru pārskaitīt algu.

Sīkāk http://www.olainesjauniesiem.lv/lv/nodarbinatibas_pasakumi_vasara/

No 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. augustam 60 jau-
niešiem būs iespēja iesaistīties nodarbinātības pasākumos va-
saras brīvlaikā. Katram skolēnam būs iespēja strādāt 2 nedēļas, 
4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), saņemot atlīdzību valstī 
noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski no-
strādātajām stundām.

SKOLĒNU NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMI VASARAS 
BRĪVLAIKĀ OLAINES NOVADĀ



POLITISKĀ PARTIJA “A8 PARTIJA”
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis  Izglītība Darba vieta Amats
1. Māris Vanags 1970 10.vakara maiņas vidusskola, 1988, vidējā izglītība Olaines novada dome deputāts 
    SIA “Leflers K”  finanšu direktors 
    Politiskā partija “A8 partija” valdes priekšsēdētājs
2. Deniss Ļebedevs 1981 Rīgas Stradiņa universitāte, 2005, farmācijas maģistrs Olaines novada dome deputāts 
    SIA “Imedpharm” izpilddirektors 
    Politiskā partija “A8 Partija” valdes loceklis
3. Larisa Skorinko 1971 Rīgas pārtikas rūpniecības un tehnoloģijas tehnikums, 1990, AS “Olaines ūdens un siltums” laborante 
   tehniķis tehnologs
4. Uldis Grass 1955 Rīgas 49.vidusskola, 1973, vidējā izglītība z/s “Pauļuki” pārvaldnieks
5. Andis Vaičulis 1980 Latvijas Universitāte, 2006, bakalaurs ķīmijā SIA “Ekosoft” direktors
6. Oļegs Paradovskis 1959 Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, 1980, sporta skolotājs Olaines 2.vidusskola sporta skolotājs
7. Inese Vilciņa 1968 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009, darba aizsardzība SIA “Skai Baltija” kvalitātes vadības speciāliste
8. Andrejs Mihailovs 1974 Informācijas Sistēmu menedžmenta augstskola, 2006,  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,  komandiera vietnieks 
   uzņēmējdarbības vadība Zemgales reģiona brigāde 
9.  Aivars Ribickis 1975 Latvijas Universitāte, 1998, vadības zinības Valsts Ieņēmumu dienests materiālo resursu 
     nodaļas vadītājs
10. Voldemārs Verpahovskis 1964 Latvijas Sporta pedagoģiskā akadēmija, 2009, treneris Olaines 2.vidusskola treneris
11. Raitis Ašaks 1971 Baltijas Krievu institūts, 2002, jurists Mālpils novada pašvaldības policija inspektors
12. Inga Jaunzeme-Grīnvalde 1964 BA Turība, 2003, uzņēmējdarbības vadība SIA REINFORCE īpašniece
13. Ruslans Kurlovičs 1987 Olaines 2.vidusskola, 2006, vidējā izglītība - students
14. Žanna Begova 1970 Rīgas 27.profesionāli tehniskā vidusskola, 1988, - bezdarbniece 
   skaitļošanas mašīnu operatore
15. Agris Jonikāns 1949 Valmieras 2.vidusskola, 1972, vidējā izglītība - pensionārs
16. Marina Šalajeva 1976 Baltijas starptautiskā akadēmija, 2012, finansiste SIA “MariAN”  pārdevēja
17. Jevgeņijs Simkovs 1985 Rīgas 13.arodvidusskola, 2003, apdares darbu speciālists SIA “ExpressCredit” filiāles vadītājs
18. Imants Zeiza 1988 Latvijas Valsts tehnikums, 2009, auto mehāniķis SIA “ Pro Up” sastatņu montētājs
19. Aigars Ernestsons 1962 Olaines 1.vidusskola, 1980, vidējā izglītība Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs konsultants
20. Jānis Sarva 1969 Rīgas 10.vakara maiņu vidusskola,1987, vīriešu drēbnieks SIA “GSJ” valdes loceklis 
    Olaines novada dome deputāts 
    Politiskā partija “A8 Partija” valdes loceklis
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STATISTIKA
Kandidātu skaits: 93
Sarakstu skaits: 5

Dzimums
Vīrieši: 57 61.29 % 
Sievietes: 36 38.71 % 

Vecums
Piezīme: Kandidātu vecums tiek 
rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2013.
gada 1.jūniju
18 gadi:  1  1.08 % 
19 gadi:  1  1.08 % 
21 - 30 gadi:  12  12.90 % 
31 - 40 gadi:  24  25.81 % 

41 - 50 gadi:  26  27.96 % 
51 - 60 gadi:  23  24.73 % 
61 - 70 gadi:  4  4.30 % 
71 - 80 gadi:  2  2.15 % 

Vidējais vecums: 43.8 gadi
Vecākais kandidāts: 73 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi

Pilsonība 
Latvijas:  93 100.00 % 
 
Tautība 
Nav norādīta:  69 74.19 % 
Krievi:  9 9.68 % 
Latvieši:  15 16.13 % 
 

Kandidēšanas pazīme 
Dzīvo:  89  95.70 % 
Ir tikai īpašums:  1  1.08 % 
Strādā:  3  3.23 % 
 

Avots:www.cvk.lv

OLAINES NOVADĀ 2013.GADA 1.JŪNIJA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM 
REĢISTRĒTIE DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI UN PROGRAMMAS

Olaines novads – laba vieta dzīvo-
šanai

Pašvaldības galvenais uzdevums 
ir nodrošināt saviem iedzīvotājiem 
ērtu, drošu un attīstītu dzīves vidi. 
Lai tepat būtu labi! Lai būtu darbs! 
Lai tepat varētu dzimt un uzaugt 
bērni! Lai nebūtu jādodas svešumā!

Iepriekšējos četros gados ar mūsu 
deputātu atbalstu tika samazinātas 
pusdienu izmaksas skolēniem, lab-
iekārtots Olaines mežaparks, uzbū-
vēta brīvdabas estrāde, rekonstruēts 
stadions Jaunolainē, uzbūvēts ve-

loceliņš no Jaunolaines uz Olaini, 
veikts ietvju un ceļu remonts.

Bet darāmā vēl ir ļoti daudz! Mūsu 
galvenais mērķis turpmāk būs iedzī-
votāju dzīves kvalitātes uzlabošana.

1. Samazināsim ikdienas izmaksas
Katras ģimenes budžetā ievēroja-
mu daļu izdevumu veido komunālie 
maksājumi. Bet tos var samazināt 
vismaz par 30% - siltinot daudzdzī-
vokļu mājas par ES un pašvaldības 
līdzekļiem, aizstājot dārgo siltumu 
no gāzes katlumājas ar lētāku siltu-
mu no šķeldas katlumājas un citos 

veidos.
Pašvaldībai ir tiesības samazināt arī 
zemes nodokli, lai tas būtu samērīgs 
ar iedzīvotāju maksātspēju.
 
2. Attīstīsim arī attālākas apdzīvo-
tās vietas
Ikvienam Olaines novada iedzīvo-
tājam ir tiesības saņemt sociālos un 
medicīniskos pakalpojumus tuvu sa-
vai dzīves vietai. To ir iespējams no-
drošināt, un tas ir jādara. Tikai tādā 
veidā mēs noturēsim cilvēkus viņu 
dzīves vietās, nodrošināsim vienmē-
rīgu novada apdzīvotību, nevis tikai 
pilsētas, ap kurām plešas neapdzīvo-

tas teritorijas. Īpaši rūpēsimies par 
ģimenēm ar maziem bērniem – lai 
viņiem būtu viss nepieciešamais.

3. Uzlabosim infrastruktūru
Ikviens cilvēks grib dzīvot sakārtotā, 
mūsdienīgā vidē. Tādēļ turpināsim 
ceļu rekonstrukciju un iekšpagal-
mu asfaltēšanu, ierīkosim autobusu 
pieturvietas pie jaunajiem ciemiem, 
sakārtosim meliorācijas sistēmu 
applūstošajās teritorijās, nodrošinā-
sim energoefektīvu apgaismojumu. 
Sakārtota infrastruktūra ir priekšno-
teikums iedzīvotāju nodarbinātībai. 
Darbiniekiem ir vieglāk nokļūt sa-

vās darba vietās, un arī uzņēmēji ir 
ieinteresēti veidot uzņēmumus vie-
tās ar attīstītu infrastruktūru.

4. Rūpēsimies par drošību
Visā novadā problemātiskajās vietās 
uzstādīsim videonovērošanas sistē-
mas. Aktivizēsim pašvaldības poli-
cijas darbu. Lai nodrošinātu kārtību 
attālākajās Olaines novada vietās, 
vienosimies ar apsardzes uzņēmu-
miem.

Mēs izdarīsim visu, lai Olaines no-
vada iedzīvotājiem nebūtu jādodas 
projām, bet šeit pat būtu labi dzīvot!

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA. POLITISKĀS PARTIJAS “A8 PARTIJA” ĪSĀ RĪCĪBAS PROGRAMMA

“PCTVL-PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ”
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis  Izglītība Darba vieta Amats
1. Andris Tolmačovs 1973 Latvijas Universitāte, 2005, sociālās zinātnes Olaines novada dome deputāts
2. Andrejs Solopenko 1985 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2008, sociālās zinātnes SIA “Tirgus un sabiedriskās domas projektu vadītāja asistents 
   Latvijas Universitāte, 2010, socioloģija pētījumu centrs SKDS”  
    biedrība “Olaines krievu kopiena” valdes loceklis 
    biedrība “Jaunatnes iniciatīvu centrs” valdes loceklis
3. Ludmila Rodionova  1954 Orlovskas Valsts pedagoģijas institūts, 1984,  biedrība “Olaines krievu kopiena” valdes priekšsēdētāja 
   krievu valoda un literatūra biedrība “Olaines dāmu klubs “Viktorija” valdes priekšsēdētāja
4. Tatjana Berdņikova  1961 Latvijas Universitāte, 2001, pirmsskolas skolotāja Olaines pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības skolotāja-logopēde 
   Rēzeknes augstskola, 2007, skolotāja logopēde iestāde “Ābelīte” 
5. Žanna Šlikova 1975 Rīgas rajona Olaines 2. vidusskola, 1992, vispārējā vidējā izglītība SIA “Biolar” operators
6. Ļubova Voroncova  1973 Latvijas Universitāte, 2006, pamatskolas angļu valodas skolotāja Rīgas 95. vidusskola skolotāja
7. Tatjana Apsīte 1974 Latvijas Universitāte, 1996, ķīmijas bakalaurs AS “Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu 
   Latvijas Universitāte, 1998, ķīmijas maģistrs  reģistrācijas grupas vadītāja 
   Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2003, arodmācību skolotāja 
   Latvijas Universitāte, 2004, pedagoģijas maģistrs-vidusskolās 
   ķīmijas skolotāja  
8. Jānis Kluss 1957 Olaines pilsētas 35.profesionāli tehniskā vidusskola, 1976,  SIA RAAP virpotājs 
   universālvirpotājs 
9. Larisa Feoktistova 1962 Rīgas 3.medicīnas skola, 1982, medicīnas māsa bērnu iestādēs SIA Cilveks medicīnas māsa 
    Olaines Sporta centrs medicīnas māsa
10.  Jeļena Osipova  1973 Olaines 2.vidusskola, 1990, vispārējā vidējā izglītība A/S Balva pārdošanas speciālists
11. Nikolajs Oļefirenko 1986 Rīgas Tehniskā universitāte, 2010, transportbūves inženieris SIA “Hydroblast” projektu vadītājs
12. Arsens Kikabidze 1986 Rīgas Tehniskā universitāte, 2010, transportbūves inženieris - bezdarbnieks
13. Mihails Tehovs 1985 Informācijas sistēmu privātā vidusskola, 2006, vidējā izglītība Artline SIA datortīklu administrators
14. Pēteris Kotovs 1956 34.pilsētas profesionāli tehniskā skola, 1973, pulksteņmeistars SIA Kaskad-2 cauruļvadu montētājs
15. Vadims Apsītis 1973 Profesionāli tehniska skola “Rīgas manufaktūra”, 1991,  AS “Olainfarm” ķīmisko procesu operators 
   remontatslēdznieks
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PCTVL Olaines nodaļa aicina visus 
vēlētājus atbalstīt mūsu priekšvēlē-
šanu programmu, kas ir veidota, lai 
risinātu novada svarīgākās problē-
mas.

Mūsu darbības principi: atklāsme, 
godīgums, profesionālisms, liet-
derīga esošo līdzekļu izlietošana, 
kompetence. Mēs esam par katra 
Olaines novada iedzīvotāja tiesībām 
dzīvot ekoloģiski labvēlīgā vidē, būt 
par labiekārtota mājokļa īpašnieku, 
atrasties likuma un tiesībsargājošo 
struktūru aizsardzībā, tikt informē-
tam par novada Domes un komu-
nālo uzņēmumu darbību, piedalīties 
pilsētas varas institūciju lēmumu 
apspriedē un pieņemšanā.
Mēs esam par solidaritāti sabiedrībā, 
par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
mūsu novada iedzīvotājiem, neatka-
rīgi no viņu tautības, dzimtās valo-
das un sociālā stāvokļa. 

Novada infrastruktūras attīstība, 
iedzīvotāju līdzdalība novada 
pārvaldē un vides aizsardzība. 

Mēs panāksim ūdensapgādes, kana-
lizācijas un apkures tarifu samazinā-
šanu.
Par A/S “OUS” darba prioritāti būtu 
jākļūst pakalpojumu kvalitātei un to 
pieejamībai Olaines novada iedzī-
votājiem, bet nevis šā uzņēmuma 
peļņai.
PCTVL ir kategoriski pret A/S 
“Olaines ūdens un siltums” privati-
zāciju.
Lai samazinātu automobiļu plūsmu 
pa Zemgales ielu un nodrošinātu gā-
jēju drošību, ir nepieciešams uzbū-
vēt otru pievadceļu Olaines pilsētai. 
 
Mēs nodrošināsim: 
• bezmaksas juridiskās konsultāci-
jas maznodrošinātajiem iedzīvotā-
jiem;  
• informācijas saņemšanu par sa-
vām tiesībām un pienākumiem gan 
latviešu, gan krievu valodā. 
Mēs organizēsim diennakts gaisa 
piesārņojuma monitoringu novadā 
un nodrošināsim pieeju šiem datiem 
reālā laika režīmā. 
Mēs panāksim, ka pirms pieņemt 

lēmumu par videi bīstama objekta 
būvniecību, tiek rīkota sabiedriskā 
apspriešana un iedzīvotāju aptauja. 
Iedzīvotāju viedoklim ir jākļūst par 
noteicošo faktoru deputātu balsoju-
mā. 
Mēs regulāri organizēsim tikšanās 
ar vēlētājiem un informēsim iedzī-
votājus par pašvaldības lēmumiem 
un padarīto darbu. 

Ekonomiskajā sfērā:
Olaines novada pašvaldībai būtu jā-
veicina jaunu darba vietu radīšana, 
izmantojot šim nolūkam Valsts No-
darbinātības aģentūras un Eiropas 
fondu līdzfinansējumu. 
Mēs panāksim, ka cilvēkiem, kuri ir 
zaudējuši darbu un kuru ienākumi 
nepārsniedz minimālo algu, tiek iz-
maksāti pabalsti. 

Mēs uzskatām, ka Olaines novadam 
ir nepieciešams Biznesa centrs, kas 
sniegs atbalstu jaunu uzņēmumu 
izveidē, investīciju piesaistē un pa-
līdzēs novada teritorijā izvietota-
jiem uzņēmumiem un pašvaldības 

uzņēmumiem noformēt projektus 
Eiropas Savienības līdzfinansējuma 
saņemšanai.  

Sabiedriskā drošība un kārtība.
Mēs uzskatām, ka par galveno paš-
valdības policijas darbā jākļūst no-
ziegumu profilaksei nevis to konsta-
tācijai. 

Rūpējoties par iedzīvotāju drošī-
bu, mēs iestājamies par: 
• pastāvīgu un nopietnu profilaktis-
ko darbu ar nepilngadīgajiem likum-
pārkāpējiem; 
• ārējās novērošanas kameru skaita 
palielināšanu; 
• aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanu sa-
darbībā ar pašvaldības policiju;
• nelegālā alkohola tirdzniecības 
vietu likvidāciju. 

Mūsu partija atbalstīs visas jaunat-
nes kultūras un sporta programmas, 
kas vērstas uz cīņu pret jauniešu nar-
komāniju un par noziedzības līmeņa 
pazemināšanu pusaudžu vidū. 

Izglītība, kultūra un sabiedrības 
integrācija. 
Mēs garantēsim vienlīdzīgas tiesī-
bas uz izglītību dzimtajā valodā un 
nacionālās kultūras identitātes sa-
glabāšanu. 
 
Mēs panāksim, ka tiek izstrādāta 
un īstenota vispusīga novada sa-
biedriskās integrācijas programma. 
Nodrošināsim nepilsoņu pārstāvību 
pašvaldības komisijās. 

Mēs panāksim, ka tiek sniegts at-
balsts nacionālajām kultūras bied-
rībām, atbalstīsim pasākumus, kas 
sekmē nacionālās identitātes sagla-
bāšanu un veicina savstarpēju sa-
pratni starp dažādu tautību pārstāv-
jiem. 

PCTVL ir partija, kas nav bijusi ie-
saistīta nevienā korupcijas skandālā, 
un daudzus gadus ir veiksmīgi cīnī-
jusies par Latvijas iedzīvotāju tiesī-
bām un brīvībām.

Olaines novadā ir cilvēki, kas apvie-
nojušies, lai domātu ne tikai par sevi 
un savu labklājību, bet arī par sa-
viem novadniekiem. Mēs, kas esam 
apvienojušies zem vienas partijas ar 
nosaukumu “SADARBĪBA”, vēla-
mies sadarboties ar ikvienu, kas vēl 
Olainei panākumus. Partijas mērķis 
nav kāda biznesa projekts, bet gan 
rūpes par katru, kas dzīvo kopā ar 
mums, domā ar mums, cer kopā ar 
mums, ka Olaine var būt vieta Lat-
vijā, kur ikkatrs Latvijas iedzīvotājs 
vēlas dzīvot. Mūsu logo ir: “Mēs 
par cilvēkiem (novadniekiem), par 
cilvēku (novadnieku) labklājību!”, 
tādēļ katram no jums piedāvājam 
iepazīties ar šo programmu:

1. Mēs apzināmies, ka Olainē un 
visā valstī dzinējspēks ir uzņēmēji! 
Jebkura pašvaldība var atbalstīt sa-
vus iedzīvotājus tikai tad, ja tajā no-
tiek uzņēmējdarbība. Jo vairāk Olai-
nē būs uzņēmēju, jo vairāk mums 
būs darbavietu! Jo vairāk Olainē 
darbavietu, jo bagātāks būs katrs no 
mums, un dāsnāk varēsim palīdzēt 
pensionāriem, invalīdiem, kā arī cil-
vēkiem, kuri uz laiku ir palikuši bez 
darba! Tādēļ mēs ļoti stingri iestāsi-
mies par katru likumisku pretimnāk-
šanu no pašvaldības puses, lai katrs 
lēmums būtu vērsts uz uzņēmēja at-
balstu tieši Olaines novadā.

2. Lai 21. gadsimtā neviens ne-

tiktu šķirts no pašsaprotamiem sa-
ziņas un informatīva līdzekļiem, 
kāds ir internets, mēs parūpēsimies, 
lai bezmaksas internets būtu Olai-
nes publiskajās telpas: dome, pasts, 
skolas, picērija, kafejnīcas, utt. (no-
drošināsim brīvu piekļuvi, lai katrs 
olainietis un Olaines viesis varētu 
tam piekļūt (norāde pie perona un 
iebraukšanas Olainē, var pie autobu-
su pieturām)). 

3. Mēs katrs no Olaines vēlamies 
aizbraukt ne tikai uz Rīgu, bet arī 
uz Jūrmalu, utt.. Mēs strādāsim, lai 
šajā jautājumā vēlmes tiktu piepil-
dītas. Lai vasarā, iedomājoties par 
sauļošanos pie jūras, un ziemā to lai 

apskatītu, būtu skaidrs, ka tikai jāie-
kāpj autobusā, kurš aizvedīs uz gala 
pieturu.

4. Ziema Latvijā iestājās katru 
gadu vienā un tajā pašā laikā, bet ta-
rifi par apkuri aug katru gadu. Mēs, 
kā ikkatrs Olaines iedzīvotājs, jūtam, 
ka ar katru gadu arvien grūtāk un 
grūtāk tos ir nomaksāt. Lai rēķinus 
samazinātu, ir jāsadala izejvielas, ar 
kurām ražojam siltumu. Bez gāzes 
ir arī šķelda un mazuts. Piesaistīsim 
speciālistus, lai ziemas periodā mēs 
spētu ātri un kvalitatīvi izmantot uz 
to brīdi vislētāko izejvielu, līdz ar to 
samazinot iedzīvotājiem rēķinus par 
apkuri.

5. Politiski mēs sadarbosimies ar 
ikkatru, kas nav radikāli noskaņots. 
Mēs esam par vienotu Olaini, par 
Olaini, kas plaukst un zeļ. Mēs ti-
cam, ka ikkatra olainieša labklājība 
ir atkarīga no strādāšanas paša un 
visas Olaines labā. Vēlamies pievēr-
sties strādāšanai, nevis “dalīšanai”. 

Partija “SADARBĪBA” daudz vēlas 
izdarīt. Bet mēs apzināmies, ka bez 
Jūsu uzticības, sapratnes un galve-
nais, atbalsta, mēs varam maz! 

Mēs neaicinām uz aklu ticību, mēs 
neaicinām uz aklu pakļāvību, mūs 
aicinām uz sadarbību!!!

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

“SADARBĪBA”
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis  Izglītība Darba vieta Amats
1. Andrejs Artjomovs 1960 Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, 2009,  Olaines novada Dome deputāts 
   sabiedrisko attiecību menedžeris SIA “Olaines novada attīstības fonds” valdes loceklis 
    SIA “Modernu ideju realizācija” valdes loceklis 
    SIA “NG consulting” valdes priekšsēdētājs 
    partija “Sadarbība” valdes loceklis
2. Valerijs Jolkins 1958 Latvijas Valsts Universitāte, 1980, ķīmiķis AS “Arta-F” tirdzniecības un personāla 
   Latvijas Universitāte, 1994, rūpniecības ekonomists  vadītājs 
   Latvijas Universitāte, 2001, dabas zinātnes, maģistra grāds  
3. Nikolajs Miļkevičs 1987 Rīgas uzņēmējdarbības tehniskā skola, 2007, automehāniķis SIA “Alīse” direktora vietnieks
4. Vadims Čižikovs 1986 Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, 2008, grāmatvedis SIA “ZAĻAIS CENTRS” projektu vadītājs 
    SIA “VK Holding Group” valdes loceklis
5. Alfrēds Narušs 1960 Jelgavas 45.arodskola, 1978, dzelzsbetona konstrukciju montāžnieks SIA “Olaines KTV” valdes loceklis
6. Oskars Sproģis 1963 Olaines vakara maiņu vidusskola, 1988, vidējā izglītība kristiešu draudze “Jaunā paaudze” mūziķis
7. Večeslavs Vasiļjevs 1957 Olaines profesionāli tehniskā skola Nr.35, 1975, SIA “EUROCASH1” apsargs 
   kontrolmērījumu aparātu uzstādītājs
8. Mihails Sapo 1958 Latvijas Valsts Universitāte, 1980, rūpniecības plānošana SIA “TRANSTRADING” direktors
9. Gunārs Koceris 1978 Biznesa institūts “RIMPAK LIVONIJA”, 2004, tiesību zinātnes SIA “Partneri M.G.” valdes loceklis 
    SIA “Partneri un Pakalpojumi” valdes loceklis 
    SIA “Merkūrijs Konsultants” datu operators
10. Edvīns Jurevičs 1964 Rīgas Dzelzceļnieku skola, 1983, mašīnista palīgs SIA “Lyngson” līnijas operators
11. Diāna Dviļa 1980 Olaines 2.vidusskola, 1998, vidējā izglītība SIA “LUKoil Baltija R” dispečere
12. Jānis Staris 1972 Līvānu 1.vidusskola, 1990, vidējā izglītība SIA “Līva AB Nord” galdnieks
13. Nadja Rudziša 1961 Iecavas vidusskola, 1979, vidējā izglītība SIA “Irma Plus” noliktavas pārzine
14. Mihails Kovaļovs 1946 Ļeņingradas industriāli-pedagoģiskais tehnikums, 1969,  Olaines kultūras centrs namu pārzinis 
   ražošanas apmācības meistars
15. Aleksandrs Starovoitovs 1962 Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, 2001,  SIA “Gecko” komercdirektors 
   uzņēmējdarbības vadība
16. Karina Trofimova 1983 Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža, 2002, konditors SIA “VAVILONS” valdes locekle
17. Aelita Maļiņecka 1970 Rīgas 95.vidusskola, 1987, vidējā izglītība Bērnu klīniskā universitātes slimnīca apkopēja
18. Andrejs Ločmelis 1943 Rīgas politehniskais institūts, 1965, inženieris-ķīmiķis - pensionārs
19. Dmitrijs Osmolovskis 1952 Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2010, tiesību zinātnes Ieslodzījuma vietu pārvalde darba aizsardzības un  
     ugunsdrošības speciālists
20. Ņikita Versockis 1993 Olaines 2.vidusskola, 2012, vidējā izglītība - students

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA. PARTIJAS “SADARBĪBA” PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA OLAINES NOVADAM.

Olaines
Domes Vēstis

i n f o r m a t ī v s  i z d e v u m s

Saņem

pa pastu!

Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz 
vietas pašvaldībā (Zemgales 
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2, 

Jaunolainē) un Gaismu bib-
liotēkā (Gaismas ielā 1-1, 
Gaismās, Stūnīšos).

Atgādinām, ka visi izdevu-
ma numuri elektroniskā for-
mā (sākot no 2006.gada) ir 
atrodami www.olaine.lv

Ja vēlaties saņemt “Olaines 
Domes Vēstis” savā pasta 
kastītē, tad piesakieties pa-
kalpojuma saņemšanai. 
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LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis  Izglītība Darba vieta Amats
1. Inta Purviņa 1940 Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1964, inženieris-tehnologs Olaines novada pašvaldība domes priekšsēdētāja vietniece 
   pārtikas produktu tehnoloģijas speciālists
2. Andris Bergs 1976 Biznesa augstskola “Turība”, 2003, pirmā līmeņa profesionālā Olaines novada pašvaldība izpilddirektors 
   augstākā izglītība studiju programmā “Tiesību zinātnes” 
   Latvijas Universitāre, 2000, ekonomikas un vadības fakultātes 
   sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā  
3. Silvija Tiščenko 1955 Daugavpils pedagoģiskā universitāte, 2001, skolotāja Olaines pirmsskolas izglītības iestāde vadītāja 
   Rīgas pedagoģiskā skola, 1975, skolotāja “Dzērvenīte”  
4. Jānis Klievēns 1968 Latvijas Medicīnas akadēmija, 1995, ārsts-ķirurgs SIA “Olaines veselības centrs” valdes priekšsēdētājs
5. Nataļja Tropkina 1982 Latvijas Universitāte, 2007, zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Olaines novada pašvaldība sabiedrisko attiecību speciāliste
6. Ināra Brence 1957 P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1980, ķīmiķe-pasniedzēja Olaines novada pašvaldība Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
   Juridiskā Koledža, 2011, jurista palīgs  
7. Rasma Upmale 1939 Rīgas uzskaites un kredīta tehnikums, 1961, grāmatvede Olaines pagasta sabiedriskā organizācija valdes priekšsēdētāja 
    “Pīlādzis”
8. Rudīte Bērziņa 1952 Olaines 35.profesionāli tehniskā skola, 1972,  AS “Olainfarm” kancelejas vadītāja 
   ķīmisko reaktoru operatore - laborante AS “Olainfarm” Arodorganizācija priekšsēdētāja
9. Aleksejs Gromovs 1972 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2004, treneris VUGD RRP Olaines daļa vada komandiera vietnieks 
    Biedrības futbola klubs “Olaine” direktors
10. Andris Greidāns 1967 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1993,  SIA “Rīgas meži” Olaines-Tīreļu mežzinis 
   mežsaimniecības inženieris apvienotā mežniecība
11. Līga Gulbe 1974 Latvijas Universitāte, 2001, vidusskolas latviešu valodas Olaines 1.vidusskola direktora vietniece 
   un literatūras skolotāja
12. Brigita Medne 1994 Olaines 1.vidusskola, 2012, studente Olaines Vēstures un mākslas muzejs muzejpedagogs
13. Jānis Precinieks 1971 Latvijas Universitāte, 1994, pedagogs Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle” deju skolotājs 
   Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums, 1990, modelētājs Olaines Kultūras centrs deju skolotājs
14. Margarita Četrone 1969 RPIVA, 2004, skolotāja Olaines 2.vidusskola skolotāja
15. Jānis Kuzmins 1977 Latvijas Universitāte, 2002, bakalaura grāds vadībzinībās SIA “Pakmarkas” projektu vadītājs 
    Olaines skeitborda klubs valdes loceklis
16. Armands Znotiņš 1963 Rīgas Tehniskā universitāte, 1986, inženieris-mehāniķis SIA “Līdums mežs” valdes priekšsēdētājs
17. Ģirts Stepka 1967 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1995, veterinārārsts AS “Rīgas taksometru parks” autovadītājs
18. Guntis Pužulis 1982 Latvijas Universitāte, 2005, dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā AS “BAO” ķīmiķis 
    SIA “GP chem” valdes priekšsēdētājs 
    LSDSP valdes loceklis 
    LSDSP Vidzemes apgabala organizācijas valdes priekšsēdētājs
19. Inga Pavloviča 1976 Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte,  AS “Lauku Avīze” mājas lapas redaktore 
   1998, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Notikumiem un darbiem bagāts bijis 
pirmais deputātu sasaukuma termiņš 
jaunizveidotajā Olaines novadā. 
Iepriekšējos četros gados mūsu ko-
manda darīja iespējamo, lai ikviens 
novada iedzīvotājs justos labāk savā 
novadā. Ilgtermiņa attīstībai izstrā-
dājām novada attīstības un jaunat-
nes darbības stratēģiju, ceļu rekons-
trukcijas programmu, dārzkopības 
sabiedrību infrastruktūras projektu 
līdzfinansēšanas noteikumus un uz-
sākām to realizāciju. Novadam pie-
saistījām ES fondu līdzekļus Ls 
11,3 miljonu apmērā.

Rūpējoties par novada iedzīvotāju 
sociālo labklājību, mēs 
• izveidojām 387 darbavietas bez-

darbniekiem
• ieviesām nekustamā īpašuma no-

dokļa atlaides deviņām maksātāju 
grupām

• izveidojām bērnu un jauniešu 
sociālā atbalsta centru, higiēnas 
un veselības centru, darbojāmies 
ģimeņu stiprināšanas un atbalsta 
projektā

• finansējām jauniešu un līdzfinan-
sējām nevalstisko organizāciju 
projektus

• līdzfinansējām bērnu un skolēnu 
ēdināšanu 

• nodrošinājām bezmaksas transpor-
tu skolēnu nokļūšanai uz izglītības 
iestādēm

• ieviesām pašvaldības stipendijas 
sekmīgākajiem vidusskolēniem

• 90% apmērā līdzfinansējām bērnu 
uzturēšanos privātajos bērnudār-
zos

• nodrošinājām pašvaldības polici-
jas operatīvo darbu pagastā

• pilnveidojām sociālo pabalstu, pa-
kalpojumu sistēmu un izveidojām 
sociālo aprūpi mājās

Veicām infrastruktūras un dzīves 
vides uzlabojumus
• rekonstruējām ceļus, izbūvējām 

veloceliņus, gājēju ietves un pār-
ejas, ielu un celiņu apgaismojumu, 
autobusu pieturvietas 

• veicām ūdenssaimniecības sakār-
tošanas darbus Jaunolainē, Pēter-
niekos, Pārolainē, Gaismās, Me-
demciemā

• labiekārtojām Mežaparku un uz-
būvējām estrādi

• ierīkojām bērnu rotaļu laukumus, 
uzstādījām āra trenažierus, labie-
kārtojām atpūtas vietas

• atjaunojām stadionus Olainē un 
Jaunolainē 

• uzlabojām mācību un ēdināšanas 
apstākļus bērnudārzos un skolās, 

atvērām jaunas grupas bērnudār-
zos “Zīle” un “Magonīte”

• līdzfinansējām dārzkopības sa-
biedrību iniciatīvas infrastruktūras 
izveidē

Mūsu vērtība ir novada iedzīvotājs. 
Mūsu padarītā darba mēraukla ir 
novada iedzīvotāju apmierinātība un 
atzinīgs vērtējums. Iedzīvotāju do-
mas vienmēr būs svarīgas, veidojot 
nākotnes plānus un aktīvu dialogu ar 
pašvaldību.

Turpmākajā darbā par prioritāti 
izvirzām jaunu atbalsta iespēju 
radīšanu un dzīves vides uzlabo-
šanu mūsu iedzīvotājiem: 
• veicināsim jaunu darbavietu radī-

šanu, atbalstot uzņēmējdarbības 
uzsākšanu novadā

• organizēsim jauniešu nodarbinātī-
bu vasaras brīvlaikā

• izveidosim multikulturālu jauniešu 
centru

• turpināsim pilnveidot un moder-
nizēt izglītības iestāžu materiālo 
bāzi, nodrošināsim bezmaksas mā-
cību līdzekļus 

• uzlabosim komunālo uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanas kvalitāti

• ieviesīsim komunālo pakalpojumu 
tarifu samazināšanas pasākumus

• atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvu 
daudzdzīvokļu māju siltināšanā, 
apmaksāsim siltināšanas kredītu 
procentus un energoaudita izde-
vumus, sekmējot apkures izmaksu 
samazinājumu iedzīvotājiem

• nodrošināsim bērnudārzu pieeja-
mību visiem novada bērniem no 
1,5 gadu vecuma 

• demogrāfijas veicināšanai turpi-
nāsim paplašināt sociālā atbalsta 
sistēmu ģimenēm ar bērniem 

• turpināsim paplašināt sociālās ap-
rūpes pakalpojumus

• nodrošināsim profesionālās un 
mūžizglītības pieejamību

• turpināsim atbalstīt bērnu un ama-
tieru mākslas un sporta kolektīvus 

Infrastruktūras uzlabošanai:
• turpināsim ūdenssaimniecības at-

tīstību novada ciemos
• sadarbībā ar uzņēmējiem izbūvē-

sim jaunu asfaltētu ceļu no Olaines 
pilsētas līdz šosejai A8

• īstenosim ceļu rekonstrukcijas 
programmu

• turpināsim līdzfinansēt dārzkopī-
bas sabiedrību iniciatīvas infra-
struktūras izveidē

• uzbūvēsim asfaltētu veloceliņu uz 
Klīvēm 

• uzlabosim sabiedriskā transporta 

satiksmi ar Jāņupi un Gaismām
• atjaunosim sporta kompleksu bi-

jušā Lielveikala telpās, 2.vidus-
skolas stadionu, miniskeitparku 
Gaismās

• labiekārtosim Klīves, Mežezera un 
Jāņupes peldvietas

• turpināsim uzstādīt āra trenažierus 
novadā

• uzbūvēsim sporta zāli pie Jauno-
laines sākumskolas

• uzbūvēsim kapliču Sila kapos
• pārvietosim pilsētas bibliotēku uz 

jaunām, plašākām telpām
• projektēsim piebūvi pie Olaines 

Kultūras nama
• turpināsim paplašināt pašvaldības 

policijas operatīvo spēju līmeni, 
izbūvējot videonovērošanas sistē-
mu.

Sasniegt labus rezultātus iespējams 
plānojot novada attīstību un veicot 
darbu ikdienā! 

Mēs pateicamies par TAVU at-
balstu mūsu komandai! Atzinīgi 
vērtējam TAVU uzticību mums 
un mūsu darbam! Ar saņemto uz-
ticību turpināsim strādāt Jūsu un 
Novada labā!

LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀS STRĀDNIEKU PARTIJAS PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA OLAINES NOVADA DOMES VĒLĒŠANĀM 2013.GADĀ

Grozījumi Olaines novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Olaines novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 24.aprīļa

sēdes lēmumu (4.prot., 28.p.). Spēkā ar 2013.gada 30. aprīli.

Izdarīt Olaines novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Olaines novada pašvaldības nolikums”

šādus grozījumus:

izteikt I daļas “PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS, 
PAŠVALDĪBAS DOMES UN ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA” 

5.2.punktu, šādā redakcijā:
“5.2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 

8 locekļu sastāvā;”

Noteikt AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti” projektu realizācijas gadījumā ar piesaistītiem  
dzīvokļu īpašnieku finanšu līdzekļiem piemērojamo atliktā maksājuma procentu apmēru ar 2013.gada 1.maiju, 
nosakot procentu likmes pārrēķinu reizi gadā, šādā apmērā: 
ja tiek piesaistīts kredītiestādes aizdevums, tas nosakāms kredītiestādes izsniegtā aizdevuma procenta likmes 
apmērā un viens procents – administrēšanas un riska izdevumi, bet ja tiek piesaistīti kapitālsabiedrības pašu 
finanšu līdzekļi, tas nosakāms saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto, publicētās aizdevumu 
procenta likmi eiro apmēru (par pagājušo kalendāro gadu).

Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti” veikt pārrēķinu atliktā maksājuma procentu apmēru 
par iepriekšējos gados realizētajiem projektiem ar dzīvokļu īpašnieku piesaistītajiem finanšu līdzekļiem  
(maksājumiem) uz atlikušo maksājumu daļu ar 2013.gada 1.augustu. 

Gadījumos, ja pārrēķinātā aizdevuma procenta likme ir lielāka par dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē nolemto, 
pārrēķins netiek veikts.

•  OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI • • 24.04.2013 OLAINES DOME NOLEMJ •
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POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA “SASKAŅAS CENTRS”
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis  Izglītība Darba vieta Amats
1. Gints Ritums 1961 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2003,  Olaines novada pašvaldība iekšējās kontroles administrators 
   izglītības un sporta darba speciālists
2. Vladimirs Borovskis 1960 Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts, 1987, gaisa kuģu SIA “SALTA BM” valdes loceklis 
   tehniskās ekspluatācijas inženieris mehāniķis SIA “Primoris” direktors 
   Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola,  
   2007, maģistrs uzņēmējdarbības vadībā  
3. Oļegs Novodvorskis 1971 Olaines tehnoloģiskais tehnikums, 1990, ķīm.rūpn.iekārtas A/S “Olaines ūdens un siltums” siltuma un dzeramā ūdens  
   Rīgas Tehniskā universitāte, 1995, siltumapgāde,  ražotņu vadītājs 
   gāzes apgāde un ventilācija
4. Aleksandrs Čmiļs 1969 Rīgas Aviācijas Universitāte, 1993, ekonomists AS OLAINFARM tehniskais direktors
5. Tatjana Rezņika 1968 Rīgas Tehniskā universitāte, 2002, inženierzinātņu maģistrs ķīmijā Olaines Mehānikas un Tehnoloģijas koledža lektore
6. Nikolajs Vakanovs 1965 Rīgas Tehniskā universitāte, 1994, siltuma,  AS ‘’Olaines ūdens un siltums’’ siltumtehnisko un ūdens iekārtu 
   gāzes apgāde un ventilācija  inženieris 
   Rīgas Tehniskā universitāte, 1993, būvniecība, bakalaura grāds  
7. Olga Zujeviča 1969 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2000,  Olaines mūzikas un mākslas skola pedagogs 
   izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Olaines 1.vidusskola mūzikas skolotājs 
   Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 1993, mūzikas bakalaura 
   grāds klavieru specialitātē; solists, pedagogs, koncertmeistars 
    Jāz.Mediņa vidusskola, 1989, pedagogs, koncertmeistars  
8. Vladimirs Matvejevs 1964 Rīgas politehniskais institūts, 1988, inženieris-konstruktors SIA “DOMINUM” darbu vadītājs
9. Natālija Rituma 1962 Latvijas Universitāte, 1992, ekonomists AS “Olaines ūdens un siltums” kontroles dienesta vadītāja
10. Guļnara Huzahmedova 1965 Latvijas Universitāte, 1989, vēstures skolotāja SIA “Buvema” eksporta loģistikas un projektu 
     vadītāja
11. Tatjana Zaharenko 1980 Laidzes koledža, 2000, bilances spējīgs grāmatvedis-finansists AS “Olaines ūdens un siltums” kasiere
12. Ilona Skrūzmane 1979 Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2002,  Privātā pašvaldības izglītības iestāde “Saulīte” vadītāja 
   sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā  valdes locekle 
   Latvijas Universitāte, 2004, pirmsskolas skolotāja kvalifikācija 
   Latvijas Universitāte, 2006, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā  
13. Ruslans Budo 1977 ISMA-Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, 2011,  AS “Rīgas Siltums” KMA Tehniķis 
   informācijas sistēmās un sistēmu analītiķa profesionāla bakalaura grāds
14. Nataļja Sudzilovska 1978 Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, 2000, bioloģijas skolotājs SIA LYNGSON ražošanas plānotāja
15. Irina Čepule 1979 Rīgas Tehniskā universitāte, 2004, inženieris-tehnologs AS “Olaines ūdens un siltums” iecirkņa vadītāja palīgs
16. Irina Novohatjko 1960 Rīgas Politehniskais institūts, 1982,  AS OLAINFARM vadošā ķīmiķe 
   bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmiskās tehnoloģijas AS OLAINFARM arodorganizācija arodkomitejas valdes locekle 
    Olaines novada pašvaldības Administratīvā bērnu lietu apakškomisijas  
    komisija locekle
17. Marina Senčurova 1962 Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, 1987, fizkultūras pedagogs Olaines 2. vidusskola sporta skolotāja
18. Voldemārs Lankovskis 1953 Jelgavas 45. profesionālā vidusskola, 1970, elektromontieris - pensionārs
19. Harijs Dambergs 1956 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 2011,  Apsardzes firma “Aligators” apsargs 
   darba aizsardzības speciālists

Politisko partiju apvienība Saskaņas 
Centrs ir sociāldemokrātisku rīcības 
partiju apvienība un tās centrā ir 
sociālā taisnīguma un solidaritātes 
ideja, iedzīvotāju vienotība neatka-
rīgi no viņu tautības, pasaules uz-
skatiem, sociālā stāvokļa.
Kopumā, pozitīvi vērtējot pašvaldī-
bas darbu, mēs redzam virkni efektī-
vāku problēmu risinājumu.
Jomas, kurām pievērsīsim vislielā-
ko vērību, būs darba vietu radīšana, 
medicīnisko pakalpojumu sniegša-
na, bērnu un pieaugušo izglītošana, 
iedzīvotāju drošība, brīvā laika pa-
vadīšana, mājoklis.
Visaugstākā mēraukla ir ideāls un ti-
kai nospraužot visaugstākos mērķus 
mēs varam tam pietuvoties.

Pierādīsim, ka mājokļa uzturēšanai 
var patērēt 60% mazāk līdzekļus, 
bet te ir vajadzīga kardināli cita 
pieeja mājokļa apsaimniekošanai, 
izvērtējot iespējas jaunu modernu, 
kvalitatīvu, lētu pašvaldības māju 
būvēšanu, jo pašreizējais dzīvoja-
mais fonds ir mūsdienu prasībām 
neatbilstošs, nekvalitatīvs, ar mini-
mālām uzlabošanas iespējām. Šajā 
pieejā ietilpst arī pagalmu labiekār-
tošana, apzaļumošana, puķu podu 
uzstādīšana, autostāvvietu ierīkoša-
na, jaunu gājēju un veloceliņu izvei-
de , kuru kopējais garums nedrīkst 
atpalikt no autoceļu garuma.
Steidzami uzlabosim piekļuvi pie 
privātā dzīvojamā sektora, ieskaitot 
dārzkopības kooperatīvus.

Labi ceļi un ielas būs par pamatu 
drošības pilnīgākai nodrošināšanai. 
Pašvaldības policijas reaģēšanas 
spēju paaugstināšanai ieviesīsim 
modernās tehnoloģijas (palielināsim 
video novērošanas kameru skaitu, 
uzlabosim komunikāciju starp ie-
dzīvotājiem un policiju ar Interneta 
palīdzību), kuru nodotā informācija 
tiks operatīvi apkopota un apstrādā-
ta diennakts režīmā.
Tiecoties uz ideāliem, uzlabosies 
mācību process visās izglītības ies-
tādēs no privātā bērnudārza līdz 
vidusskolai. Maksimāli atbalstīsim 
izcilniekus.
Sadarbosimies ar Pierīgas reģiona 
pašvaldībām, kā arī ar Rīgu, kuras 
potenciāls un iespējas Olaines nova-

dā nav pilnīgi novērtētas.
Ieinteresēsim un piesaistīsim uz-
ņēmējus liela tirdzniecības centra 
izveidošanai Stūnīšos (Gaismās) un 
Jaunolainē, kur būs iespēja saņemt 
arī pašvaldības pakalpojumus.
Turpināsim izveidot transporta 
maršrutus, kas palīdzēs iedzīvotā-
jiem nokļūt no administratīvā centrā 
uz jebkuru attālāku novada vietu.
Godīgi sakām, sociālo palīdzību 
sniegsim tikai tiem, kam tā ir nepie-
ciešama.

Mēs, apakšā parakstījušies, esam 
garants uzņemtā virziena uz ide-
ālu īstenošanai, kas ir pamats ie-
dzīvotāju labklājības uzlabošanai. 
Gints Ritums

Vladimirs Borovskis
Oļegs Novodvorskis
Aleksandrs Čmiļs
Tatjana Rezņika
Nikolajs Vakanovs
Olga Zujeviča
Vladimirs Matvejevs
Natālija Rituma
Guļnara Huzahmedova
Tatjana Zaharenko
Ilona Skrūzmane
Ruslans Budo
Natalja Sudzilovska
Irina Čepule
Irina Novohatjko
Kristīna Vakanova
Marina Senčurova
Voldemārs Lankovskis
Harijs Dambergs

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

OLAINES NOVADA DOME INFORMĒ,
KA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANU DIENĀ 01.06.2013 (SESTDIENA)
tiks nodrošināts BEZMAKSAS AUTOBUSS šādos maršrutos:

divi reisi, katrā maršrutā no gala punkta 9.00 un 16.00 
UZ JAUNOLAINI UN ATPAKAĻ:

1. No Mežsētas 9.00 (16.00) pa šoseju V7 “Baloži-Plakanciems-Iecava” visās pie-
turās, Lubaušiem 9.44 (16.44) uz Jaunolaini un 10.30 (17.30) atpakaļ.

2. No Medemciema “Ciruļu” Veikals 9.00 (16.00) iebraucot VASARA 9.12 (16.12), 
PAVASARIS 9.16 (16.16). VIRŠI 9.23 (16.23) un caur Lubaušiem 9.40 (16.40) uz 
Jaunolaini un 10.15. (17.15) atpakaļ.

3. No Tīraines 9.00 (16.00) caur Gaismām 9.05 (16.05), Stūnīšiem 9.07 (16.07), 
Bērzpili 9.09 (16.09) uz Jaunolaini un 10.00 (17.00) atpakaļ.   

4. No Dalbes 9.00 (16.00) caur Pēterniekiem 9.10 (16.10) iebraucot Blijas ciemā 
9.18 (16.18) uz Jaunolaini un 10.20 (17.20) atpakaļ.

OLAINES NOVADA DOME AICINA JŪS BŪT ATBILDĪGIEM
PAR MŪSU NOVADA NĀKOTNI UN PIEDALĪTIES NOVADA VĒLĒŠANĀS 1. JŪNIJĀ!

AICINĀM UZ KONCERTIEM
OLAINES MEŽAPARKA

ESTRĀDĒ 15. UN 17.MAIJĀ!

15.MAIJĀ PLKST.18:00
Olaines 1.vidusskolas un 

Olaines 2.vidusskolas skolēni aicina visus 
Olaines novada iedzīvotājus uz draudzības 

koncertu “Mums pieder tik daudz!”.

17.MAIJĀ PLKST.18:00
estrādē kopā ar Jaunolaines deju kolektīvu 

“Pienenīte” koncertēs viesi – tautas deju kolektīvi: 
“Martisor” no Moldovas, “Özel” no Turcijas, 

“Söleke” no Igaunijas, “Viltis” un 
“Pynimelis” no Lietuvas.
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REALIZĒTIE PROJEKTI UN IEGULDĪTIE FINANŠU LĪDZEKĻI
OLAINES NOVADĀ NO 2009. LĪDZ 2012. GADAM

Nr. Nosaukums Periods Finanšu avots Summa Ls ar PVN Pilsēta Pagasts
 2009     
1 Olaines 1. vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija 2009-2010 Olaines novada pašvaldība 1 157 500,00 1 157 500,00  
2 Jaunolaine PII “Magonīte” piebūves būvniecība 2009-2010 Olaines novada pašvaldība 1 260 925,00  1 260 925,00
3 “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 2009 ERAF, valsts budžets, 57 264,00 57 264,00 
 bāzes nodrošināšana Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā”  Olaines novada pašvaldība    
4 Izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana, veicot informatizāciju 2009-2012 ERAF, valsts budžets 28 569,59 28 569,59 
 Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā     
    2 504 258,59 
   
 2010     
1 Ielu, laukumu, pagalmu un gājēju ietvju seguma atjaunošanas darbi 2010 Olaines novada pašvaldība 145 199,99 82601,86 62598,13
2 Olaines veselības centra energoefektivitātes uzlabošana un pielāgošana 2010 ERAF, Olaines novada pašvaldība, 102 175,79 102 175,79 
  personām ar funkcionāliem traucējumiem  Olaines veselības centrs   
3 “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes  2010-2011 ERAF, valsts budžets, 138111,00 138111,00 
 nodrošināšana Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā”  Olaines novada pašvaldība    
4 Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Olaines pilsētā 2010 Labklājības ministrija 20000,00 20000,00
5 Mini futbola laukuma izveide Olaines 2.vidusskolas stadionā 2010 Biedrība “Latvijas Futbola federācija”, 4675,05 4675,05 
   Olaines novada pašvaldība   
6 Skolēnu autobusa iegāde 2010-2011 Valsts reģionālās attīstības aģentūra,  33000,00 33000,00 
   Olaines novada pašvaldība   
    443 161,83 
   
 2011     
1 Jumtu renovācija un siltināšana PII “Zīle” 2011 Olaines novada pašvaldība 35 002,37 35 002,37 
2 Rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde PII “Magonīte” 2011 Olaines novada pašvaldība 4 678,44  4 678,44
3 Virtuves rekonstrukcija PII “Zīle” 2011 Olaines novada pašvaldība 42 027,01 42 027,01
4 Ēdināšanas bloka rekonstrukcija Olaines 1.vidusskolā 2011 Olaines novada pašvaldība 200 075,00 200 075,00
5 Ārējā apgaismojuma izbūve Olaines novadā 2011 Olaines novada pašvaldība 44 095,24 5063,99 39031,25
6 Ielu, laukumu, pagalmu un gājēju ietvju seguma atjaunošanas darbi 2011 Olaines novada pašvaldība 560 000,00  560000
7 Apgaismojuma ierīkošana Olaines pilsētas mežaparkā 2011 ELFLA 12 019,05 12 019,05  
8 Veloceliņa izbūve Olaines pilsētas mežaparkā 2011 ELFLA 9 212,46 9 212,46  
9 Teritorijas labiekārtošana Olaines novada teritorijā 2011 ELFLA, Olaines novada pašvaldība  5 953,60 2 976,80 2976,80
10 Aktīvās atpūtas laukuma izveide Olaines novadā 2011 ELFLA, Olaines novada pašvaldība  3 565,33 3 565,33  
11 Sporta aprīkojuma iegāde Olaines sporta centram 2011 ELFLA 2 488,50 1 866,37  
12 Gājēju satiksmes drošības uzlabojumi Stūnīšu ciemā, Olaines novadā 2011 ERAF, Olaines novada pašvaldība 129 687,59  129687,59
13 Ziemas kalna izveide Olaines pilsētā 2011 ELFLA, Olaines novada pašvaldība  13 103,16 13 103,16  
14 Bērnu rotaļu laukumu izveide Olaines pilsētā 2011 ELFLA, Olaines novada pašvaldība  11 242,31 11 242,31  
15 Jauniešu aktīvā atpūtas laukuma izveide Jaunolainē 2011 ELFLA, Olaines novada pašvaldība  6 666,38  6 666,38
16 Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu ciema apdzīvotā vietā Gaismas 2011-2012 ERAF, Olaines novada pašvaldība 679 904,98  679 904,98
17 Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā, 2. kārta 2011-2013 Kohēzijas fonds, Olaines pilsētas dome 705 375,00  705 375,00
18 Olaines novada pašvaldības administartīvās kapacitātes paaugstināšana,  2011-2013 ESF 20 905,00 10452,5 10 452,50 
 piesaistot atbilstošus speciālistus 
19 Olaines Meža parka labiekartošana un estrades būvniecība 2011-2012 Olaines novada pašvaldība 772 763,25 772 763,25  
    3258764,67 
   
 2012-2013      
1 Bērnu rotaļu laukuma izveide Jāņupē, Olaines novadā 2012 ELFLA, Olaines novada pašvaldība  13 937,10  13937,1
2 Ārējā apgaismojuma izbūve un rekonstrukcija Olaines novadā 2012 Olaines novada pašvaldība 34 702,23 13427,99 21274,24
3 Ceļu, veloceliņu, ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi 2012 Olaines novada pašvaldība 700 000,00  700 000,00  
 Olaines novadā 
4 Jaunolaines stadiona rekonstrukcija 2012 Olaines novada pašvaldība 84 682,01  84 682,01
5 Āra trenažieru uzstādīšana Jaunolaines stadionā 2012 Olaines novada pašvaldība 3 623,95  3623,95
6. Europa for Citizens: Key to Identity 2012 EACEA 3 655,00 1827,5 1827,50
7 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Olaines novada,  2012-2013 AS “Olaines ūdens un siltums” 328135,00  328 135 
 Olaines pagasta, apdzīvotā vietā Grēnes un to pieslēgšana  
 pie Olaines pilsētas 1.kārta  
8 Centralizēto siltumtīklu būvniecība “Maģistrālās siltumtrases 2012-2013 Kohēzijas fonds,  356 272  356272,00 
 inženierkomunikācijas izbūve Jaunolainē, Olaines pagastā,  Olaines pilsētas dome 
 Olaines novadā” 
9 KF projekts “Jaunolaines katlumājas energoefektivitātes paaugstināšana”. 2012-2013 Kohēzijas fonds, SIA “Zeiferti” 678 958,62  678958,62  
 Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā.  
10 Bērnu rotaļu laikuma izveide Jāņupes ciemā, Olaines novadā 2013 ELFLA, Olaines novada pašvaldība  13 937,10   13 937,10 
11 Veloceliņa izbūve posmā Jaunolaine - Olaine, Olaines novadā 2011-2012 EZF, Olaines novada pašvaldība  205 113,49   205113,49
    2 423 016,50 2 758 522,38  5 857 777,08 
       
   PAVISAM KOPĀ:  8 629 201,59 2 758 522,38  5 857 777,08 

JAUNS, AKTĪVĀ TŪRISMA VEIDS OLAINES NOVADĀ!
MOTO TŪRISMS – KVADRICIKLU SAFARI

Šobrīd izveidoti un ir pieejami divi maršruti:
1. Maršruta garums apmēram 40 km. Olaines pilsēta – Ozolnieku motocikla muzejs.

2. Maršruta kopējais garums apmēram 80 km. Olaines pilsēta – Ložmetējkalna Ziemassvēt-
ku kauju muzejs – Ziemassvētku kauju piemiņas vieta “Antiņu kapi” – Atjaunotās zemnīcas un 
100 m garš ierakuma posms – Cenas tīreļa purva taka – Olaines pilsēta.

Iespējams apmeklēt arī atsevišķus klientu izvēlētus punktus, neiekļaujot visus nosauktos.

Kontaktinformācija: Ervīns Lūriņš
mob.tālr.: 26 540 658, e-pasts: autovirsbuves@inbox.lv 

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma sniedzam Olaines pilsētā un pagastā realizēto projektu un ieguldīto līdzekļu apkopojumu.
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Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
maijā

70. gadskārtā
Adjutovu Annu
Beļaņinu Imantu
Bukovsku Veltu
Gabrali Helenu
Jankovski Albinu
Jejsu Voldemāru
Jurēviču Viktoru
Kravčenko Ivanu
Lociku Aiju
Malupi Broņislavu
Matisoni Aiju
Orlovu Mariju
Patmalnieci Valentīnu
Pavlovu Kirkiru
Pētersonu Eduardu
Savicku Gelenu
Sirotinu Leonīdu
Šakeli Lizu

75. gadskārtā
Arduvanovu Zaynapu
Balodi Austru
Bojevu Viktoru
Fjodorovu Jegoru 
Edīti Kļavenieci
Krevānu Heinrihu
Krūzi Pēteri
Majori Rūtu
Markovu Oļegu
Meijeri Gaļinu
Mežali Ziedoniju
Mitrošenko Larisu
Plonu Antonu
Špiļovu Anastasiju

80. gadskārtā
Dzeni Āriju
Gorbunovu Allu
Šveci Aleksandru
Tjuhanovu Borisu
Vagali Annu

85. gadskārtā
Rusmani Dzidru

90.gadskārtā
Duņuškinu Fainu
Timofejevu Emīliju

91. gadskārtā
Cvetkovu Jeļenu

92. gadskārtā
Stefanovu Mariju

94. gadskārtā
Jeļisejevu Liliju 

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums  
“Olaines domes vēstis”

Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet 
uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv 
vai zvaniet pa tālr. 67146026, 
67146022.

Par rakstu saturu atbildīgi rakstu 
autori. Rakstos paustais viedoklis 
ne vienmēr atspoguļo pašvaldības 
viedokli.

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā 
no 2013.gada 26.aprīļa līdz 2013.gada 8.maijam reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Aicinām sekot līdzi pasākumiem www.olaine.lv sadaļā “Pasākumi”
un informācijas stendos. 

Staraņņikova Ludmila, 86 gadus veca – 03.05.2013
Spēlmane Marija, 88 gadus veca – 04.05.2013

No 2013.gada 11.maija reiss “Olaine - Pēternieku kapi” Nr.5040 svētdienās 9.58 (no Olaines) 
tika pārcelts uz sestdienu un turpmāk aties 9.30 (no Jaunolaines), tālāk 9.58 (no Olaines) 

un 11.15 (no Pēterniekiem) atpakaļ uz Olaini un Jaunolaini.
Pārējie reisi uz “Sila kapiem” paliek bez izmaiņām

sestdien 9.58., 10.58., 11.58 (no Olaines) un atpakaļ.

SESTDIENĀS UZ “SILA KAPIEM”
No Olaines (Parka ielas)
Olaine (Parka iela) 09:58 10:58 11:58
Jaunolaine (Meža iela) 10:10 11:10 12:10
Sila kapi 10:25 11:25 12:25

No Sila kapiem
Sila kapi  10:30 11:30 12:30
Jaunolaine (Meža iela)  10:45 11:45 12:45
Olaine (Parka iela)  10:55 11:55 12:55

Kur draudzība sākas, to neteic neviens
Un kādēļ, lai vārdos to saka?

Bij gājēji divi, bet lielceļš bij` viens
Un pēkšņi tie atradās blakus! 

Ēvaldu un Viktoriju
Lasmaņus
(laulība noslēgta
1963.gada 24.aprīlī
Rīgas rajona Olaines ciema Izpildu komitejā).

Haraldu un Mirapiju
Puriņus
(laulība noslēgta
1963.gada 29.aprīlī Rīgas pilsētas Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas nodaļā).

Vēlam stipru veselību, soļu vieglumu un 
nest rītdienu dimantam pretī!

Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
I. Brence

Olaines novada domeOlaines novada dome
SVEIC ZELTA KĀZU JUBILEJĀ

SESTDIENĀS UZ “PĒTERNIEKU KAPIEM”
No Jaunolaines (Meža ielas)
Jaunolaine (Meža iela)  09:30
Olaine (Parka iela)  09:58
Pēternieku kapi  10:15
No Pēternieku kapiem
Pēternieku kapi  11:15
Olaine (Parka iela)  11:35
Jaunolaine (Meža iela)  11:50

Reisi kursē vasaras perioda no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.


