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Olaines novada mājražotāji / amatnieki / pakalpojumu sniedzēji / mazie uzņēmēji 

(uz 10.01.2021.) 

Ēdināšana, pārtikas produkti 

 

NOSAUKUMS PRECE/PAKALPOJUMS KUR IEGĀDĀTIES 
 

Katrīna Bērziņa 
“Konditoreja 
Vaniļa” 

Konditorejas izstrādājumu 
mājražošana (Izstrādājumu 
sortiments-kūkas, tortes, 
saldie un sāļie kliņģeri, 
pīrādziņi, cepumi u.c. pēc 
klientu vēlmēm). 

Tel.: +371 23880475 
e-pasts: kaatrina@inbox.lv 
facebook.com/konditorejavanila 
Kur iegādāties: “Lielbaloži 2”, Olaines nov.; 
iespējama arī piegāde 
 

SIA “BFOOD” Izbraukuma ēdināšana: 
krāsnī cepts kartupelis ar 
dažādām piedevām un siltie 
dzērieni 

Tel.: 29611070 
e-pasts: info@karfelubanda.lv 
Mājas lapa: www.karfelubanda.lv 
www.facebook.com/karfelubanda 

Mr.Cone  
(Priežu čiekuru 
sīrups) 

Priežu čiekuru sīrups, priežu 
čiekuri sīrupā, priežu 
bonbongas, sukādes, priežu 
ziedputekšņi medū, priežu 
ziedputekšņi 

tel: 29401504 
e-pasts: info@mrcone.lv 
mājas lapa: www.mrcone.lv 
facebook.com/mrcone.lv 
kur iegādāties: interneta veikals www.mrcone.lv, 
tirdziņi, eko produktu veikali, Rimi Klēts, Abra, veikali 
Talsos, Ogrē, Jelgavā, Jēkabpilī, Saldū, Cēsīs u.c. 

SIA 
“Smalkais 
muslis” 

Gards, salds, veselīgs, satur 
tikai dabīgo cukuru 

tel.: 26091515 
e-pasts: smalkaismuslis@gmail.com 
Sociālie tīkli: Facebook.com/smalkaismuslis, 
Draugiem.lv, Instagram, Twitter 
kur iegādāties: Facebook.com/smalkaismuslis; pa tel. 
26091515; tirdziņi; eko veikali visā Latvijā 

SIA “Ķiploku 
pasaule” 

Pašu audzēti, ķiploki, 
dārzeņi, ķiploku produkcija, 
degustācijas  

tel.: 29206015 
e-pasts: kiplokupasaule@gmail.com 
Mājas lapa: www.kiplokupasaule.lv 
kur iegādāties: “Annas”, Uzvaras Līdums, Olaines 
nov.; mājražotāju tirdziņi, veikali, interneta veikals 
Sociālie tīkli: Facebook.com/kiplokupasaule  

Anna’s Sun 
Beam Sweet Art 
Studio 

Konditorejas meistarklases Tel.: 29746225 
e-pasts:saldumufeja@inbox.lv 
kur iegādāties: iepriekš sazinoties un piesakoties 
Sociālie tīkli: 
www.facebook.com/annassunbeamsweetartstudio 

Kantero - kafija 
ar noskaņu 

kafijas dzērieni, uzkodas Tel.: 22728882 

e-pats: kanterokafija@gmail.com 
Sociālie tīkli: 
https://www.facebook.com/Kanterokafija/ 
https://www.instagram.com/kanterokafija 
adrese: Zemgales iela 31 (kiosks), Olaine 

Euro Doner 
kebabs 

Sabiedriskā ēdināšana 
(kebabs, picas, uzkodas, 
alus) 

Tel.: 24984719 
Adrese: Zemgales iela 8, Olaine 

SIA “Narvesen 
Baltija” 

Prese, karstie un aukstie 
dzērieni, food-to-go,  servisi 
(foto pakalpojumi, e-talons, 
Premium Plus dāvanu kartes, 

Tel.: 67074255 
e-pasts: info@narvesen.lv 
Mājas lapa: www.narvesen.lv 
Sociālie tīkli: www.facebook.lv/narvesenlv 

mailto:kaatrina@inbox.lv
mailto:info@karfelubanda.lv
http://www.karfelubanda.lv/
http://www.facebook.com/karfelubanda
mailto:info@mrcone.lv
http://www.mrcone.lv/
mailto:smalkaismuslis@gmail.com
mailto:kiplokupasaule@gmail.com
http://www.kiplokupasaule.lv/
http://www.facebook.com/annassunbeamsweetartstudio
mailto:kanterokafija@gmail.com
https://www.facebook.com/Kanterokafija/
mailto:info@narvesen.lv
http://www.narvesen.lv/
http://www.facebook.lv/narvesenlv
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Latvijas Loto, balonu 
pildīšana ar hēliju) u.c. 

https://twitter.com/narvesenlv 
https://www.instagram.com/narvesenlv/ 
https://www.linkedin.com/company/narvesen-latvija/ 
https://www.draugiem.lv/narvesenlv/ 
Adrese: Zemgales ielā 1A, Olaine 

Hesburger 
Olaine Drive-in 

Karstie un aukstie ēdieni, 
dzērieni, uzkodas, ēdiens 
līdzi ņemšanai 

Tel.: +37126684725 
e-pasts: olaine@hesburger.lv 
Adrese: Zemgales ielā 1A, Olaine 

SIA A’Polli Premium klases šokolāde ar 
riekstu pastu, kakao pupiņas 
(pašu gatavota) 

Tel.: 28842800 
e-pasts: sia.apolli@inbox.lv 
Sociālie tīkli: Facebook:  @apolli_chocolate 

 

Skaistumam un veselībai 

JANINA 
NEIFELDE 

Ķermeņa vakuuma masāža;  
Sejas vakuuma masāža 
Celulīta profilakse 
Limfodrenāža  
Kosmetoloģija 

Tel.: +371 26749332 
e-pasts: jnmassagecosmetic@inbox.lv 
adrese: Zemgales iela 29, Olaine 
https://www.facebook.com/massageByJanina/ 

“ES Beauty 
Lab” 

Skaistumkopšanas pakalpojumi 
(mikropigmentācija, skropstu un 
uzacu laminēšana, 
permamentais make-up), 
produkti, tiešsaistes 
apmācības/kursi 

Tel.: +371 22030002 
e-pasts: info@esbeautylab.com 
Mājas lapa: https://esbeautylab.com 
Sociālie tīkli: https://www.facebook.com/Esbeautylab 
https://www.instagram.com/es_beauty_lab/ 
Adrese: Baznīcas iela 2, Jaunolaine, Olaines nov. 

“PATI  
darbnīca” 

Lūpu krāsu radošā darbnīca. 
Darbnīcās iespējams katrai 
dāmai individuāli izveidot savu 
unikālo lūpu krāsas toni, 
izmantojot dabīgus 
izejmateriālus! 

Tel.: +371 26109816 
e-pasts: patidarbnica@gmail.com  
adrese: Olaines novads, Uzvaras līdums “Annas’’, kā 
arī izbraukumos 
sociālie tīkli: Facebook.com/PATI darbnīca 
Instagram: patidarbnica 
mājas lapa: www.patidarbnica.lv 

Biruta Berga Bižutērija Tel.: 28358419 
e-pasts: biruta.berga@inbox.lv 
kur iegādāties: sazinoties ar meistari 

Janīna 
Diļevka 

Pērļotas rotas lietas Tel.: 29979010 
e-pasts: janina53@inbox.lv 
kur iegādāties: tirdziņi, sazinoties ar meistari;  
www.facebook.com/janina.dilevka 

“LuLe 
creations” 

Mandalu rotaslietas no koka. 
Katrs darbs unikāls, vienā 
eksemplārā 

Tel.: 29373313 
e-pasts: lulemandala@gmail.com 
kur iegādāties: tirdziņi, veikali Rīgā, Tukumā, 
Jelgavā, Facebook: @Lule 
Sociālie tīkli: Facebook.com/lLuLecreations 

SIA ‘’Alkoma’’ Friziera pakalpojumi Tel; 67962277, 67963292 
e-pasts: alkoma@e-apollo.lv 
Adrese: Olaine, Zeiferta iela 12( Frizētava ‘’Gaisma’’) 

SIA ‘’E.C, 
Tīrelis’’ 

Friziera pakalpojumi Tel: 67966609 
Adrese: Olaine, Kūdras iela 21(Frizētava ‘’Šarms’’) 

 

 

 

 

https://twitter.com/narvesenlv
https://www.instagram.com/narvesenlv/
https://www.linkedin.com/company/narvesen-latvija/
https://www.draugiem.lv/narvesenlv/
mailto:jnmassagecosmetic@inbox.lv
https://www.facebook.com/massageByJanina/
mailto:info@esbeautylab.com
https://esbeautylab.com/
https://www.instagram.com/es_beauty_lab/
mailto:patidarbnica@gmail.com
http://www.patidarbnica.lv/
mailto:biruta.berga@inbox.lv
mailto:janina53@inbox.lv
http://www.facebook.com/janina.dilevka
mailto:lulemandala@gmail.com
mailto:alkoma@e-apollo.lv
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Ģimenei, atpūta un izklaide 

SIA  
“Mysteria 
City” 

Izklaides un vaļasprieka veids, 
kas notiek Rīgā. Tā ir pasaule, 
kas sastāv no tematiskajiem 
izklaides kvestiem un tūrēm pa 
pilsētu. 

Tel.: 23771723 
e-pasts: info@mysteria.city  
kur iegādāties: https://riga.mysteria.city/lv 
sociālie tīkli: Facebook (mysteria city) 
 

SIA 
“Maijrozes” 

Pasākumu organizēšana 
(ballītes, korporatīvie pasākumi 
u.c.), jāšanas apmācība, kāzu 
un individuālās fotosesijas, 
ekskursijas bērniem 

Tel.: 26544693; 29164242 
e-pasts: stallis@maijrozes.lv 
Mājas lapa: www.maijrozes.lv 
Kur: Stallis “Maijrozes”, Pēternieki, Olaines nov. 
Sociālie tīkli: www.facebook.com/stallismaijrozes 

O’Wake Aktīvā atpūta uz un pie ūdens 
(Līdumu karjers) 

Tel.: +371 22332789 
e-pasts: olainewake@gmail.com 
mājas lapa: https://www.owake.lv/ 
Sociālie tīkli: www.facebook.com/OlaineWake/ 

 

Pasākumu organizēšana 

SIA 

 “Partneri M.G.” 

Semināru organizēšana tel: 29710092; 26823116 
e-pasts: maija@partnerimg.lv; gunars@partnerimg.lv 
mājas lapa: www.partnerimg.lv 
kur iegādāties: www.partnerimg.lv 

 

Poligrāfija 

SIA 
“Olfa Press” 

Poligrāfijas pakalpojumi Tel.: 67013824 
e-pasts: info@olfapress.lv 
mājas lapa: www.olfapress.lv 
kur iegādāties: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 

SIA “Drukātava” Digitālā druka, maztirāžu 

grāmatu druka; grāmatu 

druka vienā eksemplārā 

Tel.: 23477000 
e-pasts: info@drukatava.lv 
mājas lapa: www.drukatava.lv 
www.facebook.com/drukatava 
Kur iegādāties: interneta veikals,  
Rasmaņi, Grēnes, Olaines nov., LV-2127 

SIA 

“Blokfabrika” 

Papīra kancelejas preču 

ražošana un 

vairumtirdzniecība 

Tel.: +371 206 160 88 
e-pasts: Raimonds.priekulis@blokfabrika.lv 
mājas lapa: www.blokfabrika.lv 
Kur iegādāties: Gaismas iela 11, Stūnīši, Olaines pag. 
Olaines novads. LV-2127 

 

Būvniecība, transports, tehnoloģijas 

SIA “SMEKO” Būvprojektēšana tel: 25138878 
e-pasts: birojs@smeko.lv  
mājas lapa: http://smeko.lv/ 
kur iegādāties: Zeiferta iela 22, Olaine 

SIA “Radošā 
kompānija 
DIVI L” 

Ziemas dārzu konstrukciju 
izgatavošana un uzstādīšana;  

tel: 29993360; 26558244 
e-pasts: info@ziemasdarzi.lv 

mailto:info@mysteria.city.lv
https://riga.mysteria.city/lv
mailto:stallis@maijrozes.lv
http://www.maijrozes.lv/
http://www.facebook.com/stallismaijrozes
mailto:maija@partnerimg.lv
mailto:gunars@partnerimg.lv
http://www.partnerimg.lv/
http://www.partnerimg.lv/
mailto:info@olfapress.lv
http://www.olfapress.lv/
mailto:info@drukatava.lv
http://www.drukatava.lv/
http://www.facebook.com/drukatava
mailto:Raimonds.priekulis@blokfabrika.lv
http://www.blokfabrika.lv/
mailto:birojs@smeko.lv
http://smeko.lv/
mailto:info@ziemasdarzi.lv
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Terašu, verandu, baseinu un 
balkonu iestiklošana  

mājas lapa: www.ziemasdarzi.lv; 
www.stiklotasterases.lv  
Facebook.com/ziemasdarzi 
kur iegādāties: internetveikals, Rūpnīcu iela 4, Olaine 

SIA “Vurcs” Hidromasāžu un AIR/SPA 
sistēmu ražošana un montēšana 
akrila vannās 

tel: 22464032 
e-pasts: info@vurcs.lv ; vurcs@inbox.lv 
mājas lapa: www.vurcs.lv ; www.HidroMasazas.lv 
Facebook.com/VURCSLtd 
Draugiem: www.draugiem.lv/vurcslv 
kur iegādāties: internetveikals, veikalu tīkls “Cita 
Santehnika”; www.citasantehnika.lv; 
santehnikasveikals.lv ; “Akva Pluss” veikali, 
www.akvapluss.lv 

SIA 
“INModul” 

Būvniecības tehnikas 
aprīkojuma, iekārtu noma un 
tirdzniecība; uzstādīšana, 
montāža, demontāža 

Tel: 25888930 
e-pasts: info@inmodul.lv 
mājas lapa: www.inmodul.lv 
Facebook: com/inmodul 
kur iegādāties: www.inmodul.lv 

SIA 
“Mērījumi” 

Elektriskie mērījumi 
•Elektroinstalācijas izolācijas 
pretestības mērījumi (MΩ); 
•Kontaktsavienojumu pārbaude ar 
termokameru  (°C); 
•Zemējuma ietaišu pretestības 
mērījumi (Ω); 
•Aizsardzības nostrādes mērījumi- 
cilpa fāze nulle (Ω); 
•Pārejas pretestības mērījumi (Ω); 
•Apgaismojuma līmeņa mērījumi 
(Lux); 
•Slodzes noteikšana un elektrotīkla 
parametru kvalitātes pārbaude un 

analīze ar tīkla analizatoru. 

Tel: 26312107 
e-pasts: info@merijumi.lv 
mājas lapa: www.merijumi.lv 
kur iegādāties: sazinoties un piesakoties, 
pakalpojums tiek sniegts visā Latvijas Republikā 

SIA ‘’Varmo’’ Ventilācija,  Kondicionēšana,  
Apkure, Ūdensapgāde, 
Santehnika, Automātiskās 
laistīšanas sistēmas. 
(Tirdzniecība, Konsultācijas, 
Montāža un Serviss) 

e-pasts: janis.antens@gmail.com 
snebergs.karlis@gmail.com 
Tel.: Ventilācija – 28319003 (Jānis) 
Pārējie pakalpojumi – 26137723 (Kārlis) 

SIA ”VES 
Sistēmas” 

Vārti; Vārtu automātika; 
Automātiskās barjeras; 
Piekļuves sistēmas; 
Uzstādīšana; Remonts; 
Apkalpošana. 

Tel.: +371 244 222 67 

e-pasts: info@vessistemas.lv 
mājas lapa: https://vessistemas.lv/ 
Sociālie tīkli: 
https://www.facebook.com/varturemonts/ 
Kur iegādāties: Niedru iela 2-1, Grēnes, Olaines 
pagasts. 

SIA “Ceļu 
Tīkli” 

Ceļu būve, Inženierkomunikāciju 
izbūve, Labiekārtošanas darbi, 
Laukumu un ietvju būvniecība.. 

Tel.: +371 29335759 
e-pasts: info@celutikli.lv 
mājas lapa: www.celutikli.lv 
Kur pasūtīt: Iepriekš sazinoties un pa tel. piesakoties 

SIA “AP 
Metals” 

Metālapstrāde: žogu, vārtu, 
margu, trepju u.c. metāla 
konstrukciju izgatavošana no 
metāla 

Tel.: +371 26802194 
e-pasts: e-lex@inbox.lv 
Sociālie tīkli: www.facebook.com/apmetals.lv 
Kur pasūtīt: Iepriekš sazinoties un pa tel. piesakoties 

SIA “Ivola 
Line” 

Starptautisks kravu 
pārvadājumu uzņēmums, kas 
organizē sauszemes, jūras un 
avio kravu pārvadājumus 

Tel.: +371 20000518 
e-pasts: vd@ivola.lv 
Mājas lapa: www.ivola.lv 
Sociālie tīkli: www.facebook.com/ivolalinesia 
Biroja adrese: Kūdras iela 27, Olaine 

http://www.ziemasdarzi.lv/
http://www.stiklotasterases.lv/
mailto:info@vurcs.lv
mailto:vurcs@inbox.lv
http://www.vurcs.lv/
http://www.hidromasazas.lv/
http://www.draugiem.lv/vurcslv
http://www.citasantehnika.lv/
http://www.akvapluss.lv/
mailto:info@inmodul.lv
http://www.inmodul.lv/
http://www.inmodul.lv/
mailto:info@merijumi.lv
http://www.merijumi.lv/
mailto:janis.antens@gmail.com
mailto:snebergs.karlis@gmail.com
mailto:info@vessistemas.lv
https://vessistemas.lv/
https://www.facebook.com/varturemonts/
mailto:vd@ivola.lv
http://www.facebook.com/ivolalinesia
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Trikotāža, rokdarbi, ādas izstrādājumi 

MiluMammu Attīstošas bērnu rotaļlietas – 
tamborēti augļi, dārzeņi, pārtikas 
produkti 

tel: 26394445; 26535606 
e-pasts: info@milumammu.lv 
mājas lapa: www.milumammu.lv 
Facebook: com/milumammu 
kur iegādāties: internetveikals, tirdziņi, Etsy veikals 

Annija Bitēna 
no Madisay 

Latvijā šūtas gurnu somas, 
maciņi un mugursomas 

tel: 25881767 
e-pasts: Madisayshop@gmail.com 

mājas lapa: http://madisay.mozello.lv/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Madisayshop/  
Instagram madisaylv 
kur iegādāties: Facebook, instagram, gadatirgi un 
Latvijā radītu lietu veikali. Olaine, Stacijas iela 2 

Biruta 
Meldere 

Šūšana – galdauti, galda celiņi, 
galda paliktnīši, salvetes, 
priekšauti, dāvanu maisiņi, 
aizkari. Dekoratīvās 
spilvendrānas, somas 

tel.: 26594402 
e-pasts: birutameldere@inbox.lv 
kur iegādāties: mājražotāju tirdziņi, veikali, Facebook 
“Magic Boutique”. 
Sociālie tīkli: Facebook.com/Magic Boutique, 
Draugiem.lv,  

IU ‘’Anita-96’’ Apģērbu šūšana un labošana Tel: 6796577 
Adrese: Olaine, Zemgales iels 29 

BE DREZZED Ilgtspējīgs ikdienas apģērbs 
visai ģimenei (Olaines novada 

iedzīvotājiem pastāvīga atlaide -
10% visiem produktiem no pilnas 
cenas. Atlaide tiek piešķirta, ja 
piegādes adrese ir Olaines novadā. 
Kods – OLAINE) 

Tel.: 29353147 
e-pasts: info@bedrezzed.com 
kur iegādāties: Mājas lapa; FB konts; Tirdziņi 
mājas lapa: www.bedrezzed.com 
sociālie tīkli: https://www.facebook.com/bedrezzed 
https://www.instagram.com/bedrezzed 
https://www.pinterest.com/bedrezzed 

 

Mājai 

SIA “Keeper 
Arts” 

Floristikas, dekora un hobija 
preces no akmens, augiem, 
ģipša u.c. materiāliem 

tel: 29582367 
e-pasts: keeperarts@keeperarts.com 
mājas lapa: www.keeperarts.com 
Facebook: com/thekeeperarts 
kur iegādāties: Kūdras iela 1, Olaine; internetveikals, 
individuāli pēc pasūtījuma, Etsy veikals 

SIA “Kart” Sveču izgatavošana (arī grieztās 
sveces) 

tel: 26356208 
e-pasts: kaulina.kristina@gmail.com; 
kristaps.kaulins@gmail.com 
mājas lapa: www.kart.lv 
Adrese: Kūdras iela 17a, Olaine 
Facebook: com/kartcandles 
kur iegādāties: internetveikals mājas lapā www.kart.lv 

Irina Strahova Suvenīri un galda spēles no 
akmens, akmeņu 
apgleznošanas meistarklases 

tel: 29789568 
e-pasts: upuha@inbox.lv 
Facebook: com/dzivieakmentini 
kur iegādāties: Facebook, individuāli pēc pasūtījuma 

Aelita Zāle Miniatūras glezniņas, dāvanas 
no pusdārgakmeņiem 

tel: 25471919 
e-pasts: aelita-z@inbox.lv 
mājas lapa: www.elizeja.com 
kur iegādāties: tirdziņi, individuāli pēc pasūtījuma 

SIA 
“Kalums V” 

Dekoratīvi, mākslinieciski 
metālkalumi, metāla priekšmetu 
izgatavošana, konsultācijas 

Tel.: 29224683 
e-pasts: kalums_v@inbox.lv 

http://www.milumammu.lv/
mailto:info@bedrezzed.com
http://www.bedrezzed.com/
http://www.keeperarts/
mailto:kaulina.kristina@gmail.com
mailto:kristaps.kaulins@gmail.com
http://www.kart.lv/
http://www.kart/
http://www.elizeja/
mailto:kalums_v@inbox.lv
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kur iegādāties: rakstīt, zvanīt meistaram un vienoties 
par tikšanos 
mājas lapa: www.kalumsv.lv 
sociālie tīkli: facebook.com/kalumsv/ 

Kristīna 
Boļšedvorova 

Keramika, gleznas, ģipša lējumi, 
koka dedzinājumi; pasniedzēja 

Tel.: 26729151 
e-pasts: bolsedvorovakristina@inbox.lv 
kur iegādāties: tirdziņi, labdarība, Facebook 

SIA  
“Dabas elpa” 

Aromātiskie spilventiņi, 
pirtslietas 

tel: 29710092; 26823116 
e-pasts: dabaselpa@gmail.com 
mājas lapa: www.dabaselpa.lv 
kur iegādāties: www.istaspirtslietas, Rimi “Klēts” 

SIA “Nipon” Dažāda lieluma, formas un 
krāsu plastmasas iepakojumu 
ražošana pēc klienta pasūtījuma 

tel: 29999615 
e-pasts: nipon.s@inbox.lv 
mājas lapa: www.nipon.lv; www.biopackaging.eu 
kur iegādāties: Rūpnīcu iela 4, Olaine, iepriekš 
sazinoties 

Ligita 
Jegorova 

Pērļošanas un rotaslietu 
izgatavošanas kursi, rotaslietu 
izgatavošana un tirdzniecība, 
bižutērijas remonts 

tel: 29138370 
e-pasts: info@perlustils.lv 
mājas lapa: www.perlustils.lv 
kur iegādāties: Olaines Pieaugušo izglītības centrs, 
pēc individuāla pasūtījuma 
Sociālie tīkli: Facebook, Draugiem.lv, Pinterest, 
Meistardarbs 

Linda Tabūne T-krekli un auduma maisiņi ar 
foto uzdruku, apsveikuma 
kartiņas, foto pakalpojumi 

Tel.: 26755592 
e-pasts: dzervelinda@gmail.com 
Mājas lapa: www.whitelightstudio.lv 
Sociālie tīkli: www.facebook.com/Whitelightstudio/ 
www.facebook.com/Photosynthesis/ 

SIA 
‘’OLAINES 
VETERINĀRĀ 
KLĪNIKA’’ 

Veterinārija Tel: 67964120 
Adrese: Olaine, Jelgavas iela 15 
e-pasts: bicens@inbox.lv 
 

SIA “Awe 
Cocon” 

Pašu ražotas ziepes un 
burbuļbumbas 

Tel.: 26741832 
e-pasts: irina.akmene@awecocon.com 
Mājas lapa: www.awecocon.com 
Sociālie tīkli: https://www.facebook.com/awecocon/ 

   

 

*Informāciju sagatavoja Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Par satura papildināšanu vai izmaiņām 

informēt: onuac@olaine.lv 
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