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1. OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.-2020.GADAM IZSTRĀDES 
UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU APRAKSTS 

 
Attīstības programmas izstrādes uzsākšana  
2013.gada 23.oktobrī Olaines novada dome pieņēma lēmumu (domes sēdes protokols Nr.14, 12.p.) „Par 
Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”. 
Paziņojums par Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – attīstības programma) 
izstrādes uzsākšanu tika ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Olaines Domes Vēstis” (2013.gada novembris) tika publicēts Domes lēmums, saskaņā, ar kuru 
uzsākta attīstības programmas izstrāde. 
 
Iedzīvotāju aptauja  
Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu Olaines 
novada iedzīvotāju viedokli par novadā pieejamo pakalpojumu kvalitāti, nepieciešamajiem infrastruktūras un 
pakalpojumu kvalitātes uzlabojumiem, novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem 
risinājumiem, kas būtu iekļaujami Olaines novada attīstības programmā. Paziņojums par aptauju tika ievietots 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis” 
(2014.gada februāris) tika publicēta aptaujas anketa. Olainē tika izvietotas speciālas pastkastītes aizpildītajām 
anketām. 
Anketu bija iespējams aizpildīt gan elektroniski, gan papīra formātā laika posmā no 2013.gada 27.janvāra līdz 
2014.gada 11.martam. Kopumā anketēšanā piedalījās 209 respondenti. 
Secinājumi no iedzīvotāju aptaujas ietverti Olaines novada attīstības programmas sējumā Pašreizējās situācijas 
raksturojums, kas sagatavots attīstības programmas izstrādes vajadzībām. Paziņojums „Noslēgusies Olaines 
novada pašvaldības organizētā aptauja”, tika ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv. 
 
Attīstības programmas izstrādes darba grupas 
Attīstības programmas izstrādes laikā Olaines novada pašvaldība un SIA „Reģionālie projekti” rīkoja tematiskās 
darba grupu sanāksmes:  
1) Darba grupa „Uzņēmējdarbība, nekustamais īpašums, būvniecība” notika 18.03.2014. plkst.10.00, Olainē 
2) Darba grupa „Izglītība, kultūra, sports” notika 18.03.2014. plkst.13.00, Olainē 
3) Darba grupa „Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un drošība” notika 18.03.2014. plkst.15.00, Olainē 
4) Darba grupa „Satiksmes un inženiertehniskā infrastruktūra” notika 20.03.2014. plkst.10.00, Olainē 
5) Darba grupa „Pārvalde: iekšējā un ārējā komunikācija” notika 20.03.2014. plkst.13.00, Olainē 
6) Darba grupa „Vide, lauksaimniecība un mežsaimniecība” notika 20.03.2014. plkst.15.00, Olainē 
 
2014.gada 8.maijā plkst.13.00 Olaines novada pašvaldības ēkā notika Olaines novada attīstības programmas 
2014.-2020.gadam izstrādes Vadības grupas sanāksme, kurā tika izskatīts Rīcības plāns 2014.-2020.gadam, 
izvērtējot attīstības programmas izstrādes tematiskajās darba grupās izteiktos priekšlikumus par novada 
attīstības virzieniem - rīcības virzieni (RV), uzdevumi (U) un pasākumi konkrēto uzdevumu izpildei paredzētās 
darbības. 
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2. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDEI 

 
 
2.1. 

 
 
Olaines novada domes 23.10.2013. lēmums (domes sēdes protokols Nr.14, 12.p.) 
„Par Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”. 
 

2.2. Darba uzdevums Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādei. 
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Pielikums 1. 

DARBA UZDEVUMS  
OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS  

2014.-2020. GADAM IZSTRĀDEI  
 

1. Pamatojums:  
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts.  
1.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa.  
1.3. Reģionālās attīstības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punkts.  
1.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”.  
1.5. RAPLM „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 

Aktualizētā redakcija (2010.gada 23.septembris) http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=2455  
1.6. Olaines novada Domes 23.10.2013. sēdes lēmums „Par Olaines novada attīstības programmas 

2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.14, 12.p.).  
2. Vispārīgās prasības:  
2.1. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un 

Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajiem 
„Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2010.gada 
23.septembra aktualizētā redakcija).  

2.2. Izstrādājot attīstības programmu definēt Olaines novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un 
rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai. 

2.3. Izstrādājot attīstības programmu, apzināt, analizēt un ņemt vērā spēkā esošo „Olaines pilsētas 
teritorijas plānojumu 2004-2016” (apstiprināto 2005.gada 28.septembrī) un „Olaines pagasta 
teritorijas plānojumu 2008-2020” (apstiprināto 2008.gada 4.jūnija), kuri ar 2009.gada 29.jūlijā 
Olaines novada domes lēmumu (4.prot., 12.p.) „Par Olaines novada teritoriālām vienībām” ir 
noteikti par spēkā esošiem un saistošiem Olaines novadā, kā arī „Olaines novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2013.– 2030.gadam” (apstiprināto 2013.gada 27.ferbruārī) un jau uzsāktos un 
ieplānotos infrastruktūras u.c. attīstības projektus Olaines novadā, kā arī Olaines novada Domes 
pieņemtos lēmumus.  

2.4. Ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus.  
2.5. Izstrādājot attīstības programmu, analizēt un ņemt vērā apkārtējo pašvaldību Rīgas pilsētas un 

(Jelgavas, Baldones, Babītes, Mārupes, Ķekavas, Ozolnieku) novadu teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus un to saistību ar Olaines novada attīstību.  

2.6. Apkopot aktuālos nacionālā līmeņa priekšlikumus ES finansējuma piesaistei 2014.-2020.gada 
periodam jomās, kas svarīgas Olaines novada attīstības programmas īstenošanai. 

2.7. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju 
anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK 
noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam. 

  
3. Prasības sabiedrības iesaistei AP izstrādē:  
3.1. Attīstības programmas izstrādes procesā sadarboties ar Olaines novada darba grupām, kurās ietilps 

pašvaldības speciālisti, pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību, aģentūru un nepieciešamo valsts 
iestāžu un uzņēmumu pārstāvji:  

- vadības grupa (koordinē pārējās darba grupas, tēmas - Pašvaldības pārvalde, Pārvaldes struktūra un 
funkcijas, Finanšu raksturojums, Projektu kapacitāte un sadarbība);  
Nozaru darba grupas:  

- uzņēmējdarbības darba grupa (tēmas - Nozaru un uzņēmumu raksturojums, Nodarbinātība un 
bezdarbs, Darba samaksas līmenis, Uzņēmējdarbības vide, Olaines novada specializācija); 

- veselības un sociālo jautājumu darba grupa (tēmas - Sociālā drošība, Sabiedriskā kārtība, Veselības 
aprūpe);  

- izglītības, kultūras un sporta darba grupa (tēmas – Izglītība, Kultūra, Sports, Tūrisms);  
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Pielikums 1. 

- satiksmes infrastruktūras un transporta darba grupa (tēmas - Satiksmes infrastruktūra un satiksmes 
organizācija, Transportlīdzekļi, Pasažieru pārvadājumi)  

- inženiertehniskās infrastruktūras darba grupa (tēmas – Siltumapgāde, Gāzes apgāde; Elektroapgāde; 
Sakari un informāciju tehnoloģijas, Ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšana un 
attīrīšana un Atkritumu saimniecība);  

- vides, lauksaimniecības un mežsaimniecības darba grupa (tēmas - Vides kvalitāte (gaiss, ūdeņi, 
troksnis, vides riski, piesārņotās vietas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kapsētas, 
Lauksaimniecība, Meliorācijas sistēmas, Mežsaimniecība)  

- nekustamā īpašuma un būvniecības attīstības darba grupa (tēmas – Nekustamais īpašums; pašvaldības 
īpašumu resursi, Nekustamā īpašuma izmantošana, īpašumpiederība, apsaimniekošana un 
problēmas (Mājoklis, ražošana, dabas resursu izmantošana, degradēti un piesārņoti īpašumi, 
kultūras pieminekļi u.c.); Nekustamā īpašuma tirgus situācija, Publisko teritoriju labiekārtojums);  

- sabiedrības un apdzīvoto vietu attīstības darba grupa (tēmas - Sabiedrības līdzdalība; Pašvaldības 
mārketings, e-pārvalde, vienas pieturas aģentūra novada centra un pārējo apdzīvoto vietu attīstība 
(līdzsvarota teritorijas attīstība, pakalpojumu pieejamība).  
 
Katras darba grupas uzdevumi:  

- esošās situācijas analīze un izvērtēšana, balstoties uz ekspertu veikto esošās situācijas izpēti, nozaru 
datu apkopojumu un priekšlikumiem;  

- stratēģiskās daļas izstrāde;  
- publiskajās apspriešanās iesniegto priekšlikumu analīze.  

 
3.2. Nodrošināt sabiedrības informēšanu un līdzdalības iespējas:  
- informācijas pieejamību internetā (informācijas regulāru atjaunošanu; atspoguot programmas 

izstrādes aktivitātes, ievietot ar attīstības programmas izstrādi saistītos pētījumus un materiālus; 
nodrošināt viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbildes komentāru saņemšanas iespējas uz 
interesējošiem jautājumiem;  

- iedzīvotāju aptauja (aptaujas organizēšana, rezultātu apkopošana);  
- AP sabiedriskās apspriešanas sapulce (sapulces vadība, rezultātu apkopošana).  

 
4. Prasības sadarbībai ar Olaines novada pašvaldību (turpmāk teksta – Pasūtītājs):  
 
4.1. Uzsākot attīstības programmas izstrādi izvēlētām Konsultantam, ar Pasūtītāju saskaņot:  

- sabiedrības līdzdalības pasākumu plānu;  
- precizēto laika grafiku;  

4.1.1. Attīstības programmas projekts (1.redakcija) pirms tā iesniegšanas novada Domē jāapspriež 
Vadības grupā.  

4.1.2. Attīstības programmas projekts pirms tā iesniegšanas plānošanas reģionam jāapspriež Vadības 
grupā un galīgā redakcija jāiesniedz Pasūtītājam.  

4.1.3. Konsultantam izpildes procesā ir jāorganizē un jāvada darba grupu sanāksmes un diskusijas, lai 
nodrošinātu pēc iespējas plašāku sabiedrības līdzdalību attīstības programmas izstrādē.  

4.1.4. Stratēģiskā daļa ir Attīstības programmas 1.redakcija (visas sadaļas) pēc to sagatavošanas un 
akceptēšanas darba grupās ir jāprezentē Olaines novada Domes Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejā, kas sniedz savu atzinumu par Attīstības programmas 1.redakciju.  

 
5. Attīstības programmas saturs un noformēšana  

 
Attīstības programmu veido trīs daļu kopums, kas iesniedzams papīra formātā 5 (piecos) 
eksemplāros un elektronisko datu nesējā (CD):  
 

5.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana) – pēc nepieciešamības 
papildināt Pasūtītāja piedāvāto struktūru esošās situācijas analīzei. Pasūtītāja piedāvātā struktūra un 
šajā sadaļā iekļaujamā informācija ir dota Darba uzdevuma 7.punktā (skat. tēmu uzskaitījums). 
Papildus šajā sadaļā ir jāiekļauj RAPLM „Metodiskajos ieteikumos attīstības programmu izstrādei 
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Pielikums 1. 

reģionālā un vietējā līmenī” aktualizētās redakcijas (2010.gada 23.septembris) 4.pielikumā 
apkopoto sociālekonomisko rādītāju, kuri attiecas uz novadu pašvaldībām, raksturojums un analīze.  
 
Gadījumos, kad nav iespējams iegūt situācijas raksturojumam un analīzei nepieciešamos datus no 
citām institūcijām, Konsultantam pašam ir jāveic tiešā datu iegūšana, izmantojot starptautiski atzītas 
un statistiski pamatotas datu iegūšanas metodes (t.sk. tiešās intervijas ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem 
u.tml., telefonaptaujas utt.).  
 

5.2. Stratēģiskās daļas izstrāde, t.sk. ilgtermiņa attīstības vīzija un prioritātes. Šajā programmas sadaļā 
papildus ir jāiekļauj arī:  

5.2.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana); 
5.2.2. Rīcības plāns.  
5.2.2. Investīciju plāns.  
5.2.3. Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns.  
5.2.4. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. 
 
6. Olaines novada attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi: 
 

Nr. 
p.k. 

Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei  
1.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu 2013.gada oktobris 
1.2. Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana plānošanas 

reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.olaine.lv un laikrakstā 
„Olaines Domes Vēstis” 

2013.gada decembris 

1.3. Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna 
izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana 
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana 
vadības grupā/darba grupā 

2014.gada janvāris - 
febrūaris 

1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju 
izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā 

2014.gada februāris - 
marts 

1.5. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu 
līderus, rezultātu apkopošana 

2014.gada februāris - 
marts 

1.6. Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze 
(t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām) 

2014.gada februāris - 
marts 

1.7. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana 2014.gada februāris - 
marts 

2. Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde  
2.1. 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze tiek veidota kā sadaļa, kas parāda 
pašvaldības pašreizējo situāciju, aprakstot dažādus būtiskus attīstības faktorus 
atbilstoši pašvaldībā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm. Šai posmā tiek veikta 
arī pašvaldības specializācijas izstrāde. 

2014.gada februāris - 
marts 

2.2. 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde 
Šajā posmā, ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzes rezultātus un teritorijas 
attīstības plānojumā definētās ilgtermiņa prioritātes, ir jāformulē pašvaldības 
vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Tās izstrādē tiks 
piesaistīti dažādu nozaru eksperti, vai konsultanti un iedzīvotāji (ņemot vērā arī 
publiskajās diskusijās izskanējušos ierosinājumus). 

2014.gada marts 

2.3. 3.posms – Rīcības plāna izstrāde 
Šis posms, rīcības plāna izstrāde, ir saistīts ar konkrētu rīcību un tās sasaisti ar 

2014.gada marts 

9



Pielikums 1. 

izpildītājiem un finanšu resursiem. 
2.4. 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde 

Šis posms atspoguļo sabiedrības līdzdalību attīstības programmas izstrādes 
visos posmos.  

2014.gada marts 

2.5. Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā un 
Attīstības un teritoriālo lietu komitejā. 

2014.gada aprīlis 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  
3.1. Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī 

ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības 
programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī 
par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums 
Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamības izvērtēšanai 

2014.gada aprīlis 

3.2. Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde 2014.gada aprīlis-
maijs 

4. Publiskā apspriešana  
4.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas un vides pārskata 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 
2014.gada maijs - 
jūnijs 

4.2. Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko 
apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā 
www.olaine.lv un laikrakstā „Olaines Domes Vēstis”  

2014.gada jūnijs 

4.3. Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana (vismaz trīs nedēļas) 
Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja 
norādītajām iestādēm 

2014.gada jūlijs - 
augusts 

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2014.gada augusts 
4.5. Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas 

rezultātu izvērtēšana vadības grupā un Attīstības un teritoriālo lietu komitejā, 
rezultātu apkopošana 

2014.gada augusts  

4.6. Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma 
izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.olaine.lv un laikrakstā 
„Olaines Domes Vēstis” 

2014.gada augusts 

5. Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un 
saskaņošana 

 

5.1. Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā 
sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus 

2014.gada septembris - 
oktobris 

5.2. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas 
nodošanu plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu 
Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to 
publicēšana mājas lapā www.olaine.lv un laikrakstā „Olaines Domes Vēstis” 

2014.gada novembris 

5.3. Attīstības programmas un gala redakcijas iesniegšana plānošanas reģionam un 
vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam 
atzinuma saņemšanai 

2014.gada novembris 

6. Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana  
6.1. Plānošanas reģiona un  Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma 

saņemšanas gadījumā, novada domes lēmums par novada attīstības 
programmas gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas reģiona negatīva 
atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti 
saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā) 

2014.gada decembris 
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Pielikums 1. 

6.2. Novada domes lēmuma par novada attīstības programmas apstiprināšanu 
publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā 

2014.gada decembris 

6.3. Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un 
iesniegšana plānošanas reģionam 

2014.gada decembris 

 
 
7. Olaines novada Attīstības programmā jāatspoguļo šādas tēmas:  
 
Dabas resursi  
• Novada fizioģeogrāfiskais raksturojums; dabas resursi; Novada vēsturiskā attīstība; plānošanas 
situācija; liela mēroga projektu realizācijas u.c. faktoru ietekme.  
 
Iedzīvotāji  
• Iedzīvotāji (apdzīvojums, iedzīvotāju skaits, migrācija, vecuma un dzimuma struktūra, pilsonība, 
nacionālais sastāvs, iedzīvotāju skaita prognoze 2020.gadam).  
 
Dzīves vide  
• Sociālā joma (izglītība, kultūra, sports, sociālā drošība, veselības aprūpe, kapsētas, sabiedriskā 
kārtība, publisko teritoriju labiekārtojums). 
 
Infrastruktūra  
• Transports (satiksmes infrastruktūra un satiksmes organizācija). transportlīdzekļi, pasažieru 
pārvadājumi);  
 
• Inženiertehniskā infrastruktūra (siltumapgāde; gāzes apgāde; elektroapgāde; sakari un 
informāciju tehnoloģijas; ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 
meliorācijas sistēmas; mežsaimniecība; atkritumu saimniecība).  
 
• Vides kvalitāte (gaiss, ūdeņi, troksnis, vides riski, piesārņotās vietas, īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas).  
 
• Nekustamais īpašums; pašvaldības īpašumu resursi (nekustamā īpašuma izmantošana, 
īpašumpiederība, apsaimniekošana un problēmas (mājoklis, ražošana, dabas resursu izmantošana, 
degradēti un piesārņoti īpašumi, kultūras pieminekļi u.c.), tostarp Olaines novada teritorijas 
plānojuma kontekstā; nekustamā īpašuma tirgus situācija).  
 
Ekonomika  
• Ekonomika (nozaru un uzņēmumu raksturojums; nodarbinātība un bezdarbs; darba samaksas 
līmenis; uzņēmējdarbības vide, Olaines novada specializācija).  
 
Pārvalde  
• Pašvaldības pārvalde (pārvaldes struktūra un funkcijas, finanšu raksturojums, E-pārvalde, 
sabiedrības līdzdalība, pašvaldības mārketings, projektu kapacitāte un sadarbība).  
 
 
Attīstības programmas izstrādes gaitā darba uzdevums var tikt precizēts. 
 
 
Olaines novada  
domes priekšsēdētājs                                                                                                         A.Bergs 
 
 
Sagatavoja 
S.Kirilovs 
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3. PAZIŅOJUMI UN PUBLIKĀCIJAS PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDI 
 
 

3.1. Paziņojums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu: 
• pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv; 
• pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis” (2013.gada 

novembris)1. 
  
3.2. Paziņojums par aptauju: 

• pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv; 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis” (2014.gada 
februāris)2. 
 

3.3. Paziņojums „Noslēgusies Olaines novada pašvaldības organizētā aptauja”: 
• pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv. 

 
 

                                                 
1 Publicēts Domes lēmums 
2 Publicēta aptaujas anketa 
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Olaine - Attīstības programma

http://www.olaine.lv/attistibas-programma?lpid=2211[2014.01.23. 14:53:21]

OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBA

A+ A- LV EN RU

2014. gada 23. janvāris

Attīstības programma

Teritorijas plānojums

Izskatītie būvniecības
iesniegumi

Detālplānojumi

Sabiedriskā
apspriešana

Uzņēmējdarbība

Projekti

Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
e-pasts:
olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442 
Mob.tālr.: 29510971 
e-pasts: olainep@apollo.lv

Ātrās saites

Jaunumi e-pastā

OK

Janvāris, 2014

P O T C Pk S Sv

Vārda dienas svin:
Grieta, Strauta

Ziņas

Pasākumi

Pašvaldību vēlēšanas

Izdevums "Olaines
Domes Vēstis"

Iepirkumi

Karte

Foto galerijas

Video

Noderīgi kontakti

Pakalpojumi

Vēstule pašvaldībai

Transports

Sabiedriskā
apspriešana

Izsoles

Jaunumu arhīvs

Ziemassvētku un Jaunā
gada noskaņas
veidošanas
noformējums 2013

Jūsu e-pasta adrese:

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

Atpakaļ

Drukāt

Attīstības programma

2013-11-29

Par Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes
uzsākšanu

 Darba uzdevums

Olaines pilsētas teritorijas attīstības programma
Olaines pagasta teritorijas attīstības programma

pieņemts ar Olaines novada domes 2013.gada 23.oktobra sēdes lēmumu. Ar darba uzdevumu varat
iepazīties zemāk.

PAŠVALDĪBA  ATTĪSTĪBA  SABIEDRĪBA  KULTŪRA  IZGLĪTĪBA  SPORTS  VESELĪBA  JAUNIEŠIEM  
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Olaine - Jaunumi

http://www.olaine.lv/jaunumi/olaines-novada-dome-ir-uzsakusi-olaines-novada-attistibas-programmas-2014-2020gadam-izstradi[2014.01.27. 9:42:33]

OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBA

A+ A- LV EN RU

2014. gada 27. janvāris

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
e-pasts:
olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442 
Mob.tālr.: 29510971 
e-pasts: olainep@apollo.lv

Ātrās saites

Jaunumi e-pastā

OK

Janvāris, 2014

P O T C Pk S Sv

Vārda dienas svin:
Ilze, Ildze, Izolde

Ziņas

Pasākumi

Pašvaldību vēlēšanas

Izdevums "Olaines
Domes Vēstis"

Iepirkumi

Karte

Foto galerijas

Video

Noderīgi kontakti

Pakalpojumi

Vēstule pašvaldībai

Transports

Sabiedriskā
apspriešana

Izsoles

Jaunumu arhīvs

Ziemassvētku un Jaunā
gada noskaņas
veidošanas
noformējums 2013

Jūsu e-pasta adrese:

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

Atpakaļ

Drukāt

Jaunumi

2014-01-24

APTAUJA!!!Olaines novada dome ir uzsākusi Olaines novada attīstības
programmas 2014.-2020.gadam izstrādi,

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Olaines novada iedzīvotāju viedokli par novadā pieejamo pakalpojumu
kvalitāti, nepieciešamajiem infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes uzlabojumiem, novada attīstības
iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kas būtu iekļaujami Olaines novada
attīstības programmā. 

Anketēšanas termiņš – Līdz 2014.gada 28.februārim

Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Ar aptaujas rezultātiem
būs iespējams iepazīties Olaines novada mājas lapā www.olaine.lv un Olaines novada avīzē „Olaines
Domes Vēstis”.

 http://www.visidati.lv/aptauja/905408735/1/

kuras mērķis ir plānot Olaines novada attīstību, definējot prioritātes un īstenojamos projektus
tuvākajiem 7 gadiem.

PAŠVALDĪBA  ATTĪSTĪBA  SABIEDRĪBA  KULTŪRA  IZGLĪTĪBA  SPORTS  VESELĪBA  JAUNIEŠIEM  
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Olaine - Jaunumi

http://www.olaine.lv/jaunumi/noslegusies-olaines-novada-pasvaldibas-organizeta-aptauja[2014.03.27. 16:34:42]

OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBA

A+ A- LV EN RU

2014. gada 27. marts

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
e-pasts:
olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442 
Mob.tālr.: 29510971 
e-pasts: olainep@apollo.lv

Ātrās saites

Jaunumi e-pastā

OK

Marts, 2014

P O T C Pk S Sv

Vārda dienas svin:
Gustavs, Gusts, Tālrīts

Ziņas

Pasākumi

Pašvaldību vēlēšanas

Izdevums "Olaines
Domes Vēstis"

Iepirkumi

Karte

Foto galerijas

Video

Noderīgi kontakti

Pakalpojumi

Vēstule pašvaldībai

Transports

Sabiedriskā
apspriešana

Izsoles

Jaunumu arhīvs

Informācija uzņēmējiem

Jūsu e-pasta adrese:

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Atpakaļ

Drukāt

Jaunumi

2014-03-26

Noslēgusies Olaines novada pašvaldības organizētā aptauja

Kopā ir saņemtas virs 200 anketām. Aptaujas mērķis bija  noskaidrot Olaines novada iedzīvotāju
viedokli par novadā pieejamo pakalpojumu kvalitāti, nepieciešamajiem infrastruktūras un
pakalpojumu kvalitātes uzlabojumiem, novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem
risinājumiem, kas būtu iekļaujami Olaines novada attīstības programmā.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kas piedalījās anketēšanā!

Tālāk notika iedzīvotāju viedokļa un priekšlikumu analizēšana un apspriede sešās nozaru darba
grupās (uzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma un būvniecības attīstības grupa, izglītības, kultūras
un sporta grupa,  veselības, sociālo un drošības jautājumu grupa, satiksmes un inženiertehniskās
infrastruktūras grupa,  pārvaldības un apdzīvoto vietu attīstības grupa un vides, lauksaimniecības un
mežsaimniecības grupa), kas 18. un 20.martā sapulcējās Domes telpās.

Kopējā atskaite tiek iesniegta apstiprināšanai vadības grupā un tālāk tiks izsludināta darba rezultātu
un Olaines novada attīstības programmas pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana.

 

Sergejs Kirilovs

Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs

Noslēgusies Olaines novada pašvaldības organizēta aptauja par Olaines novada attīstības
programmas 2014.-2020.gadam izstrādi

PAŠVALDĪBA  ATTĪSTĪBA  SABIEDRĪBA  KULTŪRA  IZGLĪTĪBA  SPORTS  VESELĪBA  JAUNIEŠIEM  
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4. VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA LĒMUMS 
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un analizētas šādas tēmas: (1) Dabas resursi (novada 
fizioģeogrāfiskais raksturojums; dabas resursi; novada 
vēsturiskā attīstība; plānošanas situācija; liela mēroga 
projektu realizācijas u.c. faktoru ietekme), (2) Iedzīvotāji 
(apdzīvojums, iedzīvotāju skaits, migrācija, vecuma un 
dzimuma struktūra, pilsonība, nacionālais sastāvs, 
iedzīvotāju skaita prognoze 2020.gadam), (3) Dzīves 
vide (sociālā joma (izglītība, kultūra, sports, sociālā 
drošība, veselības aprūpe, kapsētas, sabiedriskā kārtība, 
publisko teritoriju labiekārtojums)), (4) Infrastruktūra 
(transports, inženiertehniskā infrastruktūra, vides 
kvalitāte, nekustamais īpašums un pašvaldības īpašumu 
resursi), (5) Ekonomika (nozaru un uzņēmumu 
raksturojums; nodarbinātība un bezdarbs; darba 
samaksas līmenis; uzņēmējdarbības vide, Olaines 
novada specializācija) un (6) Pārvalde (pašvaldības 
pārvaldes struktūra un funkcijas, finanšu raksturojums, 
E-pārvalde, sabiedrības līdzdalība, pašvaldības 
mārketings, projektu kapacitāte un sadarbība). 
 
Uz Attīstības programmas izstrādes uzsākšanas brīdi 
Olaines novada pašvaldība nevar prognozēt paredzētās 
darbības, kas atbilst likumā „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 1.un 2.pielikumā paredzētām darbībām. 
Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nosaka, ka 
plānojot darbības, kas noteiktas šī likuma 1.un 
2.pielikumā, ir jāveic LR normatīvajos aktos paredzētais 
sākotnējais izvērtējums un/vai ietekmes uz vidi 
izvērtējums. Attīstības programma vairāk tiks vērsta uz 
pašvaldības noteikto (arī pastarpināto) funkciju 
nodrošinājuma kvalitātes un pieejamības raksturojumu 
un analīzi turpmākai šo resursu attīstībai, kā arī uz 
pašvaldības sadarbību ar esošajiem uzņēmējiem un 
uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentu izstrādi. 
Izstrādājot Attīstības programmu, tiks ņemti vērā arī 
spēkā esošie novada ilgtermiņa uzstādījumi, kas noteikti 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, kā arī 
iedzīvotāju aptaujas rezultāti, lai pašvaldība veicinātu 
labvēlīgu dzīves vidi iedzīvotājiem.  

 
Vides problēmas, kas saistītas ar 

izstrādājamo plānošanas 
dokumentu 

Būtiskas vides problēmas vai vides kvalitātes 
pasliktināšanās saistībā ar pašvaldības vidējā termiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenta - Attīstības 
programmas izstrādi nav sagaidāmas, šī iesnieguma 
sagatavošanas laikā grūti prognozējamas. Attīstības 
programma vērsta uz novada fiziskās vides kvalitātes 
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paaugstināšanu (piemēram, nosakot uzdevumus 
inženiertehniskās infrastruktūras attīstībai, transporta 
infrastruktūras attīstībai, publiskās ārtelpas 
saglabāšanai un attīstībai u.c. uzdevumi). 

 
Natura 2000 teritorijas plānošanas 
teritorijā, plānošanas dokumentā 
paredzētās darbības Natura 2000 

un tām pieguļošajās teritorijās 

Olaines novada teritorijā atrodas šādas Natura 2000 
teritorijas: 

- daļa no dabas lieguma „Cenas tīrelis” teritorijas; 
- dabas liegums „Melnā ezera purvs”. 

Abām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 
2000), kas atrodas Olaines novada administratīvā 
teritorijā ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni. Savukārt 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
nav izstrādāti nevienai šai teritorijai. Līdz ar to 
pašvaldībai saistoši ir vispārējie īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plānu 
rekomendācijas. 
 
Attīstības programmā nav paredzētas darbības, kas ir 
pretrunā ar šo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
izveidošanas, saglabāšanas, uzturēšanas un 
aizsardzības mērķiem. Vispārīgajā LR likumdošanā par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ietvertie 
ierobežojumi un ieteikumi tiks ņemti vērā Olaines 
novada attīstības programmā. 

Citas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kā arī dabas resursu 

aizsargjoslas, t.sk. Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrastes 

aizsargjosla, plānošanas teritorijā 
un iespējamā ietekme uz tām 

Vides un dabas resursu aizsargjoslas vietējās 
pašvaldības teritorijas attīstības programmā netiek 
noteiktas, tās ir noteiktas un attēlotas spēkā esošajos 
Olaines pilsētas un Olaines pagasta teritorijas 
plānojumos. 

Institūcijas, ar kurām, atbilstoši MK 
noteikumu Nr.157 (23.03.2004.) 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 
vidi stratēģiskais novērtējums” III 

daļā noteiktajam, notikušas 
konsultācijas par stratēģiskā 

novērtējuma nepieciešamību un 
informācija par konsultāciju 

rezultātiem 

Konsultācijas ar institūcijām par stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību Olaines novada attīstības programmai 
nav notikušas. 

 

 
Plānošanas dokumenta izstrādātāja 

viedoklis par stratēģiskā 

Olaines novada Attīstības programmā tiks noteikti 
novada teritorijas attīstības vidēja termiņa stratēģiskie 
uzstādījumi un rīcību kopums (Rīcību plāns un 
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novērtējuma nepieciešamību Investīciju plāns), finanšu resursus un atbildīgos 
izpildītājus to īstenošanai. Ņemot vērā to, ka Attīstības 
programmas Rīcības plānā tiks iekļauti dažādu 
infrastruktūras objektu rekonstrukcijas un renovācijas 
pasākumi, kas sekmēs pakalpojumu pieejamības un 
vides kvalitātes uzlabošanu, t.sk. paredzēti pasākumi 
energoefektivitātes uzlabošanai, siltumapgādes, 
ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības attīstības 
projekti, atpūtas vietu un apdzīvoto vietu 
labiekārtošana, sasniedzamības uzlabošana un 
galvenokārt šie pasākumi ir paredzēti realizēt 
apdzīvotās vietās, kā arī atsevišķi pasākumi var uzlabot 
vides kvalitāti, paredzot finansējumu infrastruktūras 
uzlabošanai publiskā ārtelpā, pašvaldība un plānošanas 
dokumenta izstrādātāji uzskata, ka Olaines novada 
Attīstības programmai nav nepieciešams piemērot 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 
Attīstības programma ir politisks un stratēģisks vietējās 
pašvaldības attīstības dokuments, kuru apstiprina 
pašvaldības lēmējvara, esošo resursu izvērtējums un 
risinājumi to efektīvai lietošanai, pašvaldības plāns 
iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un investīciju 
piesaistes veicinātāja. 

Cita informācija (piemēram, 
būtiskākie esošie vidi ietekmējošie 

faktori) 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta Attīstības 
programmas kompetences un detalizācijas ietvaros, visi 
Rīcības plānā paredzētie investīciju projekti tiks ieviesti 
ņemot vērā starptautiskās un nacionālās likumdošanas 
prasības, integrējot vides aspektus.  

Kad iesniegts vai plānots iesniegt 
spēkā esoša plānošanas 

dokumenta monitoringa ziņojumu 
(MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums” VIII 

nodaļa)* 

- 
 

* - Aizpilda, ja iepriekš veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  
 
 
Atbildīgā amatpersona  Paraksts  /Atšifrējums/ 
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5. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMIEM UN PRIEKŠLIKUMIEM 1 

Nr. 
p.k. 

Institūcija, 
saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Nosacījumi/priekšlikumi 

 
Olaines novada pašvaldības komentārs 

1. Rīgas plānošanas 
reģions 

(19.11.2013. 
Nr.SA-2/47) 

Rīgas plānošanas reģions informē, ka ir saņēmis Olaines novada pašvaldības 
07.11.2013. vēstuli Nr.8.2/5026 par Olaines novada attīstības programmas 2014.-
2020.gadam izstrādi un sagatavojis priekšlikumus plānošanas dokumenta izstrādei. 
Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādi veikt saskaņā ar 
spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ievērojot sekojošus 
likumus un Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes nepieciešamību, kārtību un principus: 

- Likums „Par pašvaldībām”; 
- Attīstības plānošanas sistēmas likums; 
- Teritorijas attīstības plānošanas likums; 
- Reģionālās attīstības likums; 
- MK 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”; 
- MK 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”. 
Attīstības programmu izstrādāt, ievērojot Olaines novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2013.-2030.gadam noteiktos mērķus un prioritātes un izvērtējot nacionālā 
līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un apkārtējo pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus. 
Attīstības programmas izstrādē lūdzam ņemt vērā Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas metodisko materiālu „Metodiskie ieteikumi attīstības 
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (red. 23.09.2010.), kā arī Rīgas 
plānošanas reģiona metodisko materiālu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 
attīstības programmu izstrādei „Attīstības plānošana pašvaldībās”, kuru šī gada 

 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā. 
 
 
 
Ņemts vērā. 

                                                 
1 Institūciju vēstules ar nosacījumiem un priekšlikumiem pievienotas tabulas beigās 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija, 
saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Nosacījumi/priekšlikumi 

 
Olaines novada pašvaldības komentārs 

decembrī plānots apstiprināt Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē. 
Metodiskais materiāls „Attīstības plānošana pašvaldībās” tiek izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana, 
veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” ietvaros un pēc 
apstiprināšanas tiks ievietots Rīgas plānošanas reģiona interneta mājas lapā. 
Lūdzam ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona sagatavotos priekšlikumus Olaines 
novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde. 
 

2. Jelgavas novada 
Pašvaldība 

(19.11.2013. 
Nr.3-

14.2/13/2579) 

Atsaucoties uz 07.11.2013. vēstuli Nr.8.2./5027 par Olaines novada attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu, iesakām plānošanas 
dokumenta izstrādē paredzēt: 

- iepazīties ar Jelgavas novada attīstības programmu 2011.-2017.gadam, kas 
pieejama pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv sadaļā Plānošanas 
dokumenti; 

- veidot vienotu vides aizsardzības politiku ar kaimiņu novadiem; 
- veidot sadarbību tūrisma nozares attīstībā; 

Par publiskās apspriešanas pasākumiem lūdzam informēt Jelgavas novada 
pašvaldību. 
 

 
 
 
Pieņemts zināšanai. 
 
 
Iekļauts novada attīstības programmā. 
Iekļauts novada attīstības programmā. 

3. Mārupes novada 
dome 

(20.11.2013. 
Nr.3-10/3148) 

Atsaucoties uz Olaines novada pašvaldības 07.11.2013. vēstuli Nr.8.2./5027, 
Mārupes novada dome saistībā ar apstiprināto Mārupes novada attīstības 
programmu 2013.-2019.gadam sniedz sekojošus ieteikumus par kopīgu pasākumu 
iekļaušanu Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādei: 
1) Veicināt transporta infrastruktūras attīstību un satiksmes organizācijas 

uzlabošanu: 
- attīstot veloceliņu tīklu, kas savienotu kaimiņu novadus. Veloceliņa izveide 

Olaine-Mārupe-Rīga iekļauta Mārupes novada attīstības programmā 
(69.pasākums); 

 
 
 
 
1) 
 
- Iekļauts novada attīstības programmā. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija, 
saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Nosacījumi/priekšlikumi 

 
Olaines novada pašvaldības komentārs 

- uzturot un uzlabojot vienotos autoceļus. 
 

2) Veicināt rekreācijas un aktīvās atpūtas teritoriju izveidi. Piemēram, dabas takas 
ar norādēm izveidošanu, sasaistot ar veloceliņu izbūvi, pasākumi Cenas tīreļa 
aizsargājamajā dabas teritorijā u.tml. 

3) Veicināt inženiertehnisko komunikāciju sakārtošanu. Piemēram: 
- kopīgās ūdensteču un meliorācijas sistēmas sakārtošanu un uzturēšanu; 
- Stūnīšu mazdārziņu centralizētās kanalizācijas sistēmas sakārtošana, jo 

šobrīd daļa notekūdeņi tiek filtrēti grāvī pa kuru tālāk tie nonāk Tīrainē. Būtu 
nepieciešams plānot kopīgu risinājumu, kas savāktu notekūdeņus gan 
Stūnīšos Olaines novadā, gan Mārupes novadā pa Vilnīšu un Gaileņu ielām, 
tālāk tos centralizēti novadot uz Tīraines notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

4) Rast kopīgu risinājumu par atskurbtuves izveidošanu vairāku novadu starpā. 
5) Veicināt kopīgu izglītības pārvaldes sistēmas darbību. 
 

- Pieņemts zināšanai. 
 
2)Iekļauts novada attīstības programmā. 
 
 
3) 
-Iekļauts novada attīstības programmā. 
-Pieņemts zināšanai tālākā novadu 
sadarbībā. 
 
 
 
4)Pieņemts zināšanai tālākā novadu 
sadarbībā. 
5) Pieņemts zināšanai tālākā novadu 
sadarbībā. 

4. Rīgas domes 
Pilsētas attīstības 

departaments 
(26.11.2013. 

Nr.DA-13-5812-
nd) 

 

Atbilstoši Olaines novada pašvaldības 07.11.2013. vēstulei Nr.8.2./5027 Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departaments sniedz ieteikumu plānošanas dokumenta izstrādei: 
ievērojamā darba svārstmigrantu skaita dēļ uz Rīgu lūdzam paredzēt Olaines novada 
attīstības programmā 2014.-2020.gadam stāvparku izveidi pie novadā esošām 
dzelzceļa stacijām. 

Iekļauts novada attīstības programmā. 

5. Ķekavas novada 
pašvaldība 

(29.11.2013. 
Nr.1-7/13/2943) 

Ķekavas novada pašvaldībā saņemta (11.11.2013. reģistrācijas Nr.1-6/13/5176) 
Olaines novada pašvaldības vēstule ar informāciju par Attīstības programmas 2014. -
2020. gadam izstrādes uzsākšanu un lūgumu sniegt ieteikumus plānošanas 
dokumenta izstrādei. 
Informējam, ka Ķekavas novada dome 2012.gada 13.decembrī apstiprināja ar 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija, 
saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Nosacījumi/priekšlikumi 

 
Olaines novada pašvaldības komentārs 

lēmumu Nr.1.§3. apstiprināja Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2030.gadam (turpmāk - IAS) un ar lēmumu Nr.1.§4. Ķekavas novada attīstības 
programmu 2014.-2020.gadam (turpmāk -AP). Minētajos dokumentos vienlaikus tika 
noteiktas vēlamās sadarbības un attīstības jomas ar kaimiņu pašvaldībām, tajā skaitā 
ar Olaines novadu. 
Sniedzam sekojošus ieteikumus Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam izstrādei no Ķekavas novada AP (skatīt 2.sējumu 79.- 80.lpp. šeit: 
http://kekava.lv/uploads/filedir/Attistiba/ap iisejums strategiskadala_2014_ 
2020_gala_red_public.pdf  
un no Ķekavas novada IAS (skatīt 1.sējumu, 23.-24.lpp. šeit: 
http://kekava.lv/uploads/filedir/Attistiba/kekavas_nov_ias_2030_isei_strategija.pd): 
1) Pārvaldība: 
Turpināma sadarbība starp pašvaldībām dažādu kopīgu aktivitāšu un projektu 
sagatavošanā un realizēšanā, piemēram, Mellupos organizēt Vienas pieturas 
aģentūru, lai nodrošinātu pakalpojumus gan Ķekavas, gan Olaines novadu 
iedzīvotājiem, veicināma labākās pieredzes apmaiņa. 
2) Dabas resursi: 
Mežu un ūdensteču teritorijās ir gandrīz neiespējami novilkt fizisku robežu, kas 
norādītu uz konkrētu administratīvo teritoriju, tāpēc šo resursu izmantošana un 
aizsardzība, it īpaši pierobežas teritorijās plānojama un realizējama kopīgi, tā, 
piemēram, Misas upes un Ostvalda kanāla atsevišķu posmu tīrīšanas un 
apsaimniekošanas pasākumi. Pierobežās esošo mežu nogabalu un purvu teritoriju 
vienotas meliorācijas sistēmas saglabāšana un uzturēšana, lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju un meža zemju apsaimniekošana, mežu aizsargjoslas ap Rīgas 
pilsētu u.c. 
3) Sabiedriskais transports (pastarpināti uzņēmējdarbības un nodarbinātības 

veicināšana):  
Vēlami kopīgi risinājumi sabiedriskā transporta kustības (savienojumu) organizēšanā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Pieņemts zināšanai tālākā novadu 
sadarbībā. Olaines novada attīstības 
programmā Jāņupes daļā iekļauti 
pasākumi sociālo pakalpojumu un 
sabiedriskā transporta attīstībai. 
2)Iekļauts novada attīstības programmā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Pieņemts zināšanai tālākā novadu 
sadarbībā. Novada attīstības programmā 
prioritāri noteikti pasākumi iekšējā 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija, 
saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Nosacījumi/priekšlikumi 

 
Olaines novada pašvaldības komentārs 

starp dārzkopības ciemu teritorijām novadu pierobežās un novadu centriem (Rīgas 
apvedceļa virziens) un Rīgu (kā galamērķi). 
4) Satiksmes un ceļu infrastruktūras nodrošinājums: 
Vēlami kopīgi risinājumi velomaršrutu attīstībā novadu pierobežu teritoriju 
savienojumiem. 
5) Tūrisms: 
Novadu teritorijas tūristi galvenokārt izmanto tranzītā, tāpēc kopīgi ar blakus 
esošajām pašvaldībām būtu nepieciešams izstrādāt vienas dienas un vairāku dienu 
kombinētus maršrutus, lai tūristi un Rīgas iedzīvotāji ilgāku laika posmu pavadītu 
tieši Pierīgā. 
6) Izglītība: 
Turpināt novadu sadarbības veicināšanas pasākumus izglītības, interešu izglītības, 
kultūras un sporta un jomās. 
 
Informējam, ka ar spēkā esošajiem Ķekavas novada attīstības plānošanas 
dokumentiem IAS un AP var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: 
http://kekava.lv/pub/index.php?id=395 
 

sabiedriskā transporta attīstībai starp 
abām novada teritorijas daļām. 
4) Iekļauts novada attīstības 
programmā. 
 
5) Pieņemts zināšanai tālākā novadu 
sadarbībā. Novada attīstības programmā 
prioritāri noteikti tūrisma jomas 
attīstības virzieni. 
 
6) Pieņemts zināšanai tālākā novadu 
sadarbībā. 
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6. TEMATISKO DARBA GRUPU UN VADĪBAS GRUPAS SANĀKSMES 

 

1) Darba grupa „Uzņēmējdarbība, nekustamais īpašums, būvniecība” 18.03.2014. plkst.10.00 Olainē 
 

2) Darba grupa „Izglītība, kultūra, sports” 18.03.2014. plkst.13.00 Olainē 
 

3) Darba grupa „Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un drošība” 18.03.2014. plkst.15.00 Olainē 
 

4) Darba grupa „Satiksmes un inženiertehniskā infrastruktūra” 20.03.2014. plkst.10.00 Olainē 
 

5) Darba grupa „Pārvalde: iekšējā un ārējā komunikācija” 20.03.2014. plkst.13.00 Olainē 
 

6) Darba grupa „Vide, lauksaimniecība un mežsaimniecība” 20.03.2014. plkst.15.00 Olainē 
 

7) Vadības grupa 08.05.2014. plkst.13.00 Olaines novada pašvaldības ēkā 
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PROTOKOLS DARBA GRUPAI 

UZŅĒMĒJDARBĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, BŪVNIECĪBA 

18.03.2014., plkst. 10.00, Olaine 

Prioritātes tuvākajiem 7 gadiem: 

• Vispirms vajag attīstīt ražošanu. 
• Sabiedriskais transports, elektrības kvalitatīva padeve un inženierkomunikācijas. 
• Ražošana, ražotāji – tas, kas dotajā momentā būtu jāatbaltsa pašvaldībā, tas tiek darīts un būtu 

tikai jāturpina. 
• Vienā vārdā: „Ražošana”. 
• Ražošanas centru attīstība, ar visu nepieciešamo infrastruktūra, un apdzīvoto vietu attīstība – 

mazdārziņi. 
• Olaines pilsētā jau ir notikusi attīstība, šobrīd esam saskārušies ar nekvalitatīvu uzņēmējdarbības 

vidi.  
• Infrastruktūra, iekšējie ceļi. 
• Pašvaldībai jāpalīdz uzņēmējiem, jārada vide, lai piesaistītu jaunus uzņēmējus. Mums ir 

ģeogrāfiski laba vieta.  
• Lai Olaines tēlam un reputācijai ietu labāk. 
• Administratīvā teritorija ir sadalīta, dzelzceļš un automaģistrāle sadala teritorijas. Jāattīsta 

loģistika, gan pilsētā, gan pagasta teritorija. Ņemot, vērot NAP, kur paredzēts, ka Jelgava ir 
attīstības centrs, mums to vajadzētu tuvināt sev.  

• Mums ir Rīga, Jūrmala blakus. Galvenais to vidi izveidot vēl labāku, rast vidi rūpnieciskām 
teritorijām, bet arī sabalanstēt. 

• Atrodoties Pierīgā mēs konkurējam ar citām pašvaldībām, katra pozicinējot sevi īpaši. Mēs esam 
īpaši ar to, ka mums ir rūpniecība. Mums svarīgi šobrīd ir celt prestižu, panākot to, ka Olaine ir 
attīstīta ne tikai ņemot vērā loģistiku. Pierīgas kontekstā mēs esam īpaši. Jāpanāk, ka Olaine 
neasocējas ar piesārņotu vidi un negadījumiem uzņēmumos. Tas būtu jāmaina un jāpanāk ar AP. 

• Mūsu dzīvokļi ir ļoti novecojuši, sociālā aprūpe un izglītība – nevajadzētu aizmirst. 
• Jāizmanto iespēja, ka mēs esam Latvijas vidū, visi resursi ir pieejami, jāizmanto iespēja un 

jāattīstās.  
• Olaines tēla uzlabošana. 
• Jāuzlabo būtu sadarbība ar uzņēmējiem. 
• Pilsēta ir ļoti skaisti sakārtota, ir patīkama vide. Šobrīd uzsvaru vajadzētu likt uz pārējo novada 

teritoriju. Otrkārt, ņemot vērā teritorijas apjomu, pašvaldībai būtu jāpiedomā pie tā, kā attbalstīt 
uzņēmējus mazajos ciemos. 
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SVID analīzes rezultāti: 

Stiprās puses Vājās puses 
• Ģeogrāfiskais novietojums (tuvu 

galvaspilsētai, tuvu lidostai un tml.) – 
rūpnieciskā vide (zonas) uz esošās bāzes 

• Stabili esošie uzņēmēji (daudznozaru)  
• Attīstīta rūpniecības infrastruktūra (gan 

ceļi, elektroapgāde, ūdensapgāde, 
dzelzceļš) 

• Izglītots darbaspēks (gan +, gan -) 
• Pozitīva sadarbība ar pašvaldība (domi) 
• Brīvas pašvaldības zemes rūpniecības 

(uzņēmējdarbības vides) attīstībai 
• Iedzīvotāju atbalsts rūpniecības attīstībai 

(vēsturiski pozitīva iedzīvotāju attieksme) 
• Izglītība – valsts koledža (jauni speciālisti) 
• Pirmskolas izglītības iestādes (visiem) un 

vidusskolas 
• Kvalitatīva kultūrs vide (baseins, kultūras 

centri, bibliotēkas, slidotavas, utt.) – 
kvalitatīva vide ne tikai strādāšanai, bet 
dzīvošanai un brīvā laika pavadīšanai 

• Nepietiekams sabiedriskā transporta 
nodrošinājums rūpniecisko teritoriju 
sasniegšanai (iekšējā novada integrācija) 

• Nolietojušā inženierkomunikācijas un 
meliorācijas sistēma novadā 

• Elektrības padeves traucējumi (elektrības 
sprieguma kritumi)  

• Ierobežojumi pilsētas teritorijas attīstībā  
• Degradēta dāzkopības vide (47 

kooperatīvi, ~12000 īpašumi, pārsvarā 
dzīvo pieRīgas iedzīvotāji – atpūtnieki, 
kuri neievēro novada saistošos 
noteikumus) 

• Novada ģeogrāfiskais „apendicīts” 
 

Iespējas Draudi 
• Izglītota darbaspēka piesaiste no citiem 

novadiem un pilsētām (no Rīgas, Jelgavas 
u.c.) un optimizēt novada darbaspēka 
struktūru (veicināt iedzīvotāju vēlmi 
strādāt savā novadā) 

• Papildus infrastruktūras attīstība (ceļu, 
komunikāciju, mobilitātes attīstība ne 
tikai rūpniecības nozarē, bet attiecībā uz 
iedzīvotājiem) 

• Neapgūtas uzņēmējdarbības nišas 
(veicināt novada pašpietiekamību) 

• Piesaistīt jaunus nodokļu maksātājus 
saistībā ar dzīvesvietas pieejamība 
(Olaines novads – novads dzīvošanai) 

• Iespēja attīstīt novada tēlu 
• Resursu pieejamība (lauksaimniecības 

zemes, mežu zemes, derīgie izrakteņi) 
• Tūrisma attīstības veicināšana (dabas 

taku attīstība, kūdras ieguves muzejs, 
izziņas tūrisms, rūpniecības jeb 
industriālā tūrisma attīstība utt.) 

• Uzņēmēju savstarpējā sadarbības 
veicināšana 

• Augsti kvalificēta darbaspēka trūkums un 
vispārējs darbaspēka trūkums 

• NAP uzstrādījums 9+21, kurā parēdzēts, 
ka līdzekļi rūpniecības attīstībai tiek 
piešķirti tikai šīm pašvaldībām 

• Darbaspēka trūkums 
• Vēsturiskais piesārņojums, kas ir drauds 

videi 
• Iedzīvotāju deklarētā skaita 

samazinājums par labu Rīgas pašvaldībai 
• Ģeogrāfiskis novietojums attiecībā uz 

pakalpojumu sfēru (Rīgas tuvums mazina 
iespēju attīstīt pakalpojumus) 

• Daudzi vecāki bērnus ved mācīties uz 
citām blakus pašvaldībām (īpaši Rīgu) 
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Rīcība no SVID analīzes: 

1. Pašvaldības aktīva darbība un interešu pārstāvēšana sarunās ar AS „Sadales tīkli”. 
2. pieRīgas pašvaldību apvienošanās pret 9+21 modeli. 
3. Tūrisma un rekreācijas infrastruktūra. 

Rīcības no diskusijas: 

Veicināt uzņēmēju savstarpējo sadarbību 

1. Investoru un uzņēmēju sadarbības partneru tikšanās ar pašvaldības vadību (sajusties gaidītam). 
2. Dialogs par ikdienas jautājumu risināšanu.  
3. Organizēt regulāras tikšanās ar uzņēmējiem (piem., uzņēmēju brokastis reizi 3 mēnešos 

(piedalās uzņēmumu vadītāji un priekšsēdētājs)). Iespēja uzaicināt valstī nozīmīgas 
amatpersonas. Tikšanās vieta – katru reizi pie citiem uzņēmējiem (pieredzes apmaiņas 
pasākumi), saturs - pašvaldība regulāri informē par jaunumiem un plānotajiem attīstības 
darbiem novadā. 

4. Izveidot Olaines novada pašvaldības mājaslapā sadaļu ar vakancēm novada uzņēmumos – 
uzlabot iedzīvotāju informētības līmeni (sabiedrisko attiecību uzlabošana). 
 

Uzņēmējdarbības vide 

1. Pierīgas novadu uzņēmēju interešu mobilizēšana un pārstāvēšana attiecībā uz attīstības modeli 
9+21, veicinot finanšu paredzēšanu rūpniecisko teritoriju attīstībai. 

2. Sabiedriskā transporta nodrošināšana uz novada rūpniecisko teritoriju. 
3. Lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija rūpniecības teritorijā. 
4. Elektroapgādes jaunu jaudas traucējumu novēršana. 
5. Pašvaldības sadarbība ar RTU un uzņēmējiem. 
6. Pašvaldība organizē seminārus/ēnu dienas skolēniem, sadarbībā ar uzņēmējiem un pamatojoties 

uz uzņēmēju vajadzībām.  
7. Mūžizglītības speciālista piesaiste pašvaldībā. 
8. Attīstīt Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas programmu sadarbībā ar uzņēmējiem. 
9. Jauniešu nodarbinātības aktivitātes attīstība. 
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PROTOKOLS DARBA GRUPAI 

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS 

18.03.2014., plkst. 13.00, Olaine 

Prioritātes tuvākajiem 7 gadiem 

• Rūpniecība, vides nozares speciālisti, sadarbība ar pašvaldību. 
• Izglītības un veselības jautājumi, jo tas cilvēkiem ir viena no prioritātēm. 
• Ja globāli paskatās uz visu kopumā, ne tikai izglītību, jāuzlabo drošība, tarifi, ceļi. Nesakārtots 

jautājums ir par kultūru un bibliotēku, būtu īpaši jāpārdomā par mūzikas skolu, kur tai atrasties.  
• Kopumā ir ļoti daudz jautājumi, kuri ir prioritāri. 
• Cilvēku personības pilnveide. Arvien vairāk tiks likts akcents uz kvalitāti, lai cilvēkiem nebūtu 

jābrauc uz Rīgu, bet viss nodrošināts uz vietas novadā. 
• Novada popularizēšana, būtu jāizveido kāds objekts vai maršruts, kas piesaistītu ne tikai Latvijas, 

bet citu valstu tūristus, jo novada vēsture ir ļoti bagāta. Jābūt tādai kā rozīnītei.  
• Kultūra un izglītība, ir jāattīsta arī tūrisms, ar kuru var ļoti daudz iegūt. Jāveido mūsdienīgas, 

interaktīvas ekspozīcijas, lai būtu interanti ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī citiem 
cilvēkiem no visas Latvijas. 

• Jauniešu iniciatīvu centra izveide. Ir jāparāda, ka arī šeit ir iespēja augt. 
• Galvenā prioritāte novadā ir cilvēks. Attiecībā uz izglītību - ļoti nopienti nākamajos 7 gados ir 

jādomā par izglītības tīklu, lai cilvēki paliktu šeit. Attiecībā uz kultūru – būtu nepieciešams 
multifunkcionāls centrs, kur būtu interešu izglītības centrs, jaunatnes centrs utt. Kā iedzīvotājam 
ļoti būtiski ir, lai novads būtu pievilcīgs un sadzīves apstākļi būtu pieņemami, t.sk. mājokļu fonds, 
kurš šobrīd ir kritiskā stāvoklī. 

• Galvenais ir mūsu iedzīvotāji. Mūsu izglītības tīklā ir jāievieš vairāk interesantu lietu un jāizveido 
pārdomāts multifunkcionāls centrs. Jādomā par to, kā novada tālākie reģioni (apdzīvotās vietas) 
tiek iesaistīti gan izglītības, gan kultūras dzīvē. Pārējais ir pakārtots.  

• Prioritāte ir cilvēks – veselības aprūpe, atpūta, jo tikai veselīgs cilvēks varēs labi mācīties un 
strādāt. 

• Vide, jo sakārtotāka būs vide, jo vairāk cilvēks gribēs dzīvot savā pilsētā un novadā.  
• Veicināt attīstītu kultūras dzīve.  
• Multifunkcionāls centrs, mūzikas un mākslas centram nepieciešamas jaunas telpas. Olaines 

novadam ir novecojis dzīvojamais fonds. Jāatbalsta jaunieši, jo tie paši izvirzījuši iniciatīvu. 
Medīcīnas aprūpe – varbūt pašvaldībai ir iespējams aicināt speciālistus uz vietas, jo rindas pie 
speciālistiem Rīgā ir ļoti ilgas. 

• Veseli un sportiski cilvēki. 
• Pirmā vietā ir nepieciešams, lai dzimtu bērni. Ja būs bērni, tad būs arī, kur pilnveidoties un 

attīstīties. 
• Olainē ļoti derīgi būtu sakārtot mājokļus, t.sk. kāpņu telpas. Būtiski būtu izveidot ēdināšanas 

iestādes.  
• Olainē ir daudz labu lietu, kuras būtu nepieciešams sasaistīt kopā kā Ventspilī.  
• Izglītots, kulturāls un vesels cilvēks. Tas, kas ir izdarīts iepriekšējos gados – aktīva jauniešu 

darbība, kas būtu jāveicina arī turpmāk.  
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SVID sadalījums 

1. Grupa: Izglītības nozares stiprās puses un iespējas 
2. Grupa: Izglītības nozares vājās puses un draudi  
3. Grupa: Kultūras un sporta nozares stiprās puses un iespējas 
4. Grupa: Kultūras un sporta nozares vājās puses un draudi 

Izglītība 

Stiprās puses Vājās puses 
• Pašvaldības atbalsts 
• Pieejama visa līmeņa izglītība (PII, 

sākumskola, vispārējā vidējā, profesionālā 
vidējā, augstākā profesionālā, interešu 
izglītība, pieaugušo izglītība) 

• Pietiekošs finansējums materiāli tehniskās 
bāzes nodrošināšanai 

• Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis kvalificētu 
speciālistu piesaistei Olainē 

• Laba demogrāfiskā situācija 
• Izglītības pieejamība (pieejams sabiedriskais 

transports) 
• Laba izglītības iestāžu infrastruktūra 

(stadions, baseins, slidotava, skeitparks) 
• Mācību iestādēs uzsākta jaunāko tehnoloģiju 

izmantošana mācību procesā 
• Sociālais atbalsts (programma) ģimenēm 
• Līdzdalība projektos (Eiropas, valsts, novada) 
• Labi rezultāti olimpiādēs 

• Novada šķeltais teritorijas dalījums (nav PII 
vai pat PII grupas tālākājās teritorijās, tādēļ 
vecāki ved bērnus uz citām pašvaldībām) 

• Nav akcentēta tehniskās jaunrades joma 
novadā 

• PII trūkums teritorijās ārpus pilsētas 
• Nav sporta skola 

Iespējas Draudi 
Rīgas un Jelgavas jaunieši nāk studēt  • Valsts demogrāfiskā situācija (tuvākajos 7 

gados tā nebūs augšupejoša, nav izteikts 
migrācijas saldo) 

• Rīgas un Jelgavas tuvums (vilinošs 
piedāvājums, kas veicina jauno iedzīvotāju 
plūsmu uz Rīgu un Jelgavu)  

• Valsts plāna, finansējuma trūkums 
mūžizglītībā (daudz neskaidrību par 
finansējuma pieejamību) 

 

Kultūra un sports 

Stiprās puses Vājās puses 
• Laba atrašanās vieta Olaines mērogā (1)  
• Plašs un regulārs kultūras produktu 

piedāvājums (2) 
• Ir tradīcijas un vēsture (bāze) (3) 
• Labi kvalificēti speciālisti (4) 

• Cilvēku rutīna 
• Trūkst sporta zāles (skolai, iedzīvotājiem, 

Jaunolainē u.c.)  
• Demolēšanas faktors 
• Trūkst neformālās kustības 
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• Labs struktūrvienību izvietojums novada 
teritorijā (5) 

• Deju tradīcijas (6) 
• Finansējums kultūras jomai (7) 
• Sports (bokss, vieglatlēka, smagatlētika) 

• Nevienmērīga pieejamība novadā 
• Rīgas tuvums 
• Pasākuma piedāvājuma neatbilstība 

interesēm 
• Trūkst publiskā intimitāte 
• Trūkst telpas sportiskām aktivitātēm (vairāk 

pieejams Olainē) 
• Kultūras centra telpas neatbilstība interesēm 
• Pasākumu nesasniedzamība perifērijā 

dzīvojošajiem 
• Nav izstrādāta vizītkarte (nav vienota 

mājaslapa, jāuzlabo sabiedriskās attiecības un 
jāaizstrādā un jāatīsta novada zīmols) 

• Neizmantots bibliotēkas potenciāls  
Iespējas Draudi 
• Iespēja piesaistīt profesionāļus 

(starptautiskas sadarbības iespējas) (1) 
• Piesaistīt dažādu mērķauditoriju (2) 
• Ir teritorijas un iespējas attīstībai (3) 
• Kvalitatīvs pakalpojums (4) 
• Aptvert visu novadu – veidojot vienotu 

koptēlu (5) 
• Novada atpazīstamība (6) 
• Nodrošināts daudzveidīgs piedāvājums un 

iespējas (7) 

•  

 

Rīcības, uzdevumi 

Sports: 

• U1 Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un materiāltehnisko bāzi: 

o Uzbūvēt Jaunolainē sporta zāli 
o Izbūvēt ielu vingrošanas/trenažieru vietas (Olainē un visā novadā) 
o Sporta skolas izveide 
o Atjaunot tradicionālās sporta dienas starp uzņēmumiem un iestādēm 
o Organizēt sporta nodarbības un veselības grupas senioriem 
o Izveidot veloceliņus uz blakus novadiem (Tīraini, Ozolniekiem) 
o Izveidot slēpošanas trasi un slēpju nomas pieejamību 
o Izveidot telpu/vietu dažādām fitnesa nodarbībām, treniņiem, vingrošanai 
o Izveidot orientēšanās sporta karšu bāzi (lai pieejams gan iesdzīvotājiem un sacensībām) 

Kultūra: 

• U1 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājumu: 

o Bibliotēkas ēkas izveide 
o Kultūras centra kompleksa celtniecība 
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o Piemērotas ēkas izbūve Mūzikas un mākslas skolai 
o Muzeja filiāles izveide Olaines novadā (Zeiferta ēkas remonts, Pēternieku skola) 
o Jaunolaines kultūras nams (JKN) telpu izmantošana paredzētajiem kultūras mērķiem 
o JKN inventāra iegāde (krēsli) 
o Mežaparka piemērošana tehniskajam personālam un teritorijas norobežošanas iespējas, lai 

varētu organizēt masu pasākumus??? 
 

• U2 Pilnveidot un dažādot kultūras pasākumu un izklaides pasākumu klāstu: 

o Izveidot brīvdabas ekspozīciju (tūristu piesaiste, kultūras pasākumi, brīvdabas pasākumi – 
radošās darbnīcas, seno cīņu demonstrējumi, tirdziņi un tml.) 

o Tūrisma takas ar vēsturisku ievirzi (maršrutu izveide, interesanti gidi, aktivitātes) 
o Jaunu tradīciju veidošana – Olaines pasākums, kurā novads sevi parāda citiem Latvijas 

iedzīvotājiem  
o Olaines novada „Latviešu kultūras dienas” 
o Amatniecības un lietišķās mākslas attīstība 

Izglītība: 

U1 Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības piedāvājumu: 

• Uzbūvēt multifunkcionālo centru (kultūras nams, jaunatnes centrs, OMMS u.c.) 
• Atvērt tehniskās jaunrades centru 
• Atvērt PII grupas Stūnīšos un Jāņupē 
• Izglītojošās purva takas izveides 

U2 Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi: 

• Paplašināt izglītības iestāžu telpas (PII „Zīle” (zāle), Jaunolaines sākumskola (zāle), Olaines 
mūzikas un mākslas skola (OMMS)) 

• Turpināt pilnveidot iestāžu materiāltehnisko bāzi 
• OMMS izskatīt iespējas piedāvāt neformālo izglītību pieaugušajiem (piemēram, vijoles spēle, 

akardiona spēle) 
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PROTOKOLS DARBA GRUPAI 
VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN DROŠĪBA  

18.03.2014., plkst. 15.00, Olaine 

Prioritātes tuvākajiem 7 gadiem 

• Pakalpojuma „Aprūpe mājās” attīstība, sadarbības attīstīšana ar Veselības centru. 
• Bērnu un jauniešu integrēšana sporta aktivitātēs, izpētot, ko jaunieši vēlas, lai neklīstu pa ielām.  
• Aprūpe mājās nodrošināšana attālākajos ciemos, grupu dzīvokļu mājas izveide, nakts patversmes 

un ģimenes centra izveide. 
• Speciālistu pieejamībā vienā atbalsta vienā/punktā. 
• Saturīga brīvā laika pavadīšana Olainē un Olaines novadā. 
• Nodrošināt atgriezenisko saikni starp policiju un sabiedrību, visu, kas saistīts ar sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanu. 
• Vairāk jāstrādā ar cilvēkiem uz vietas mājās. Pamatdoma – nevis ārsts iet pie pacienta, bet 

dienests ir tā attīstīts, ka sociālie pakalpojumi ir pieejami uz vietas. Veselība ir nevis ārstēšana, 
bet dzīvesveids. 

• Pakalpojumi jātuvina iedzīvotājiem, kuri dzīvo attālākās novada vietās. 

SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 
• Laba sadarbība starp pašvaldības iestādēm 
• Labā līmenī attīstīti sociālie pakalpojumi 

Olaines pilsētā 
• Pensionāru koordinācija 
• Labas iestrādnes (brīvdienu darbnīcu projekti) 
• Kvalificēti darbnieki, kuri turpina attīstīt savas 

zināšanas un prasmes 
• Nodrošināta patrulēšana un reaģēšana uz 

izsaukumiem  
• Nodrošināta video novērošana novada 

teritorijā (36 videonovērošanas kameras) 
• Sadarbība starp novada institūcijām un ir 

atgriezeniskā saite starp policiju un dažādiem 
dienestiem 

• Spēcīga normatīvā bāze par pabalstiem utt. 
• Pašvaldības atbalsts dažādām sociālā riska 

grupām 
• Ir pieejama aprūpe mājās 
• Pieejams speciālizētais transports un 

nodrošināta pakalpojumu pieejamība 
• Otro gadu tiek realizēts projekts par jauniešu 

nodarbinātību vasaras periodā 
• Daudzajos dārzkopības kooperatīvos 

saglabājušies kooperatīvi ar to 
priekšsēdētājiem 

• Pietrūkst kvalificēta darbaspēka un 
cilvēkresursu patrulēšanas nodrošināšanai 
visā teritorijā un maksimāli īsai reaģēšanai 

• Nav telpa īslaicīgai aizturēšanai 
• Nav atskurbtuves  
• Personu, bez pastāvīgas dzīvesvietas 

reģistrācijas jautājumus (jāmeklē ilgtermiņa 
risinājums) 

• Administratīvā centra (klientu apkalpošanas 
centra) trūkums novada lauku teritorijā (soc. 
pakalpojumu pieejamība) 

• Nevalstisko organizāciju zemā aktivitāte 
• Bērni ar funkcionāliem traucējumiem vasaras 

periodā (vecāki strādā, nav kas bērnus 
pieskata) 

• Speciālistu piesaiste veselības jomā 
(speciālistu pieņemšanas organizēšana) 

• Ģimenes ārsti izvēlas klientus 
• Iedzīvotāju zināšanu trūkums par veselības 

aprūpes sistēmu 
• Finanšu trūkums un zemā ES projektu 

kapacitātes trūkums lielu projektu 
īstenošanai 

• Klientu atsaucības trūkums 
• Pakalpojumu trūkums novada teritorijā 
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• Pašvaldības policijas esamība (20 pašvaldības 
policisti), valsts policijas reģionālais iecirknis 

(grāmatu apmaiņu punkti, aktivitātes 
bērniem, jaunajām māmiņām) – pakalpojumu 
centra/kluba izveide 

• Finansējuma trūkums esošo pakalpojumu 
attīstīšanai (zvaigžņu sistēma: centrs+atzari)  

• Gaismās nav sporta laukums (Medemciema 
piesaiste) 

• Neuzticēšanās vietējiem speciālistiem 
Iespējas Draudi 
• Pieejamas ēkas/celtnes, kuras iespējams 

renovēt un piemērot sociālajiem 
pakalpojumiem  

• Izveidot centralizētu pakalpojumu centru 
pilsētā, kas nodrošinātu pakalpojumus visā 
novada teritorijā (ne tikai esošo pakalpojumu 
uzlabošanai, bet jaunu pakalpojumu izveidei) 

• Nepieciešams skatīties uz iespējām tālāk 
attīstīt pakalpojumus tālākos centros un 
Jaunolainē 

• Sadarbības attīstība ar „Samariešiem” 
• Jaunās likuma izmaiņas (par legālajām 

narkotikām) 
• Profilakses centra attīstība 

• Kopējā veselības aprūpes sistēma un mainīgā 
valsts politika, ierobežotās iespējas ietekmēt 
veselības aprūpes sistēmu valsts līmenī 

• Alkoholisma problēmas (t.sk. līdzatkarīgo 
grupas) 

• Braukšanas karte vasaras periodā (satiksmes 
nodrošināšana) 

• Jauniešu attieksme 
• Legālās narkotikas – problēmu apguve, 

vecāku informēšana  
• Sabiedrības atkarības (izpratnes un izglītības 

trūkums) 
• Analfabētisms, vecāku atbildības sajūtas 

trūkums 
• Trūkumi izglītības sistēmā un pedagogu 

atbildībā 
 

Rīcības, uzdevumi 

Veselība, sociālie pakalpojumi: 

• U1 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība: 
o Veselības centrs – noteikt kategorijas, kurām pienākas atlaides veselības aprūpē (sadarbībā 

ar sociālās aprūpes centru). 
o Uzlabot iedzīvotāju informētības līmeni. 

• U2 Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un pakalpojumu dažādošanu: 
o Sadarbībā ar Samariešiem pakalpojumu attīstīšana Olaines attālākajos ciemos. 
o Grupu dzīvokļu izveide personām ar garīgas attīstības traucējumiem. 
o Nakts patversmes izveide. 
o Ģimenes atbalsta centra izveide Zemgales ielā 33, 4 stāvā. 
o Bērnu un Jauniešu sociālā centra paplašināsana (veikt telpu remontu un jauna siltummezgla 

izveidi). 
o Sporta laukuma izveidošana jauniešiem Gaismās. 
o Aprūpes centra siltināšanas projekta īstenošana. 
o Klientu apkalpošanas centru izveide – pirmās pieturas punktu izveide Jāņupē. Mobilie 

multifunkcionālie apkalpošanas centri. 
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o Dienas centrs bērniem Jaunolainē (6-14 gadus veciem jauniešiem).  
o Pašvaldības subsidētas vietas interešu pulciņos.  
o Jaunolaines bērniem netiek apmaksāta sabiedriskā transporta braukšanas karte uz 

pulciņiem. 
o Transporta atlaižu sistēmas izveide (grupu iedzīvotāju transporta dotācija). 

Drošība: 

• U1 Uzlabot sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un materiāltehnisko bāzi: 
o Videonovērošanas attīstīšana - kapacitātes paaugstināšana (cilvēkresursu piesaiste) 
o Pašvaldības policijas paplašināšana (viena ekipāža pilsētā, viena – pārējā novada teritorijā) 
o Nodrošināt atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem (regulāras iedzīvotāju tikšanās) – 4 reizes 

gadā 
o Bērnu un jauniešu izglītošana – darbs ar jaunatni (preventīva rakstura, diskusijas veidā, 

audzinoša rakstura diskusija)  
o Izveidot jaunus tradicionālus pasākumus – sporta spēles utt. 
o Regulāra iedzīvotāju anketēšana 
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PROTOKOLS DARBA GRUPAI 
SATIKSMES UN INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

20.03.2014., plkst. 10.00, Olaine 

SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 
• Realizēti ūdensaimniecības attīstības 

projekti (sakārtota Olaines pilsēta un 
Jaunolaine), realizēts projekts Stūnīšos 
(1.kārta) un piešķirts finansējums arī 2. 
kārtai. Iegūti līdzekļi Grēnes ciema 
ūdensaimniecības projektam 

• 2007.gadā (izmantojot ūdensaimniecības 
projektu) sakārtoti ceļi pilsētā – atjaunots 
segums ne tikai tur kur rakts, bet arī visu 
ielu galumā (t.sk. sakārtoti trotuāri), 
faktiski sakārtoti arī Jaunolaines ceļi 

• 2011.gadā ir apstiprināts lauku ceļu 
attīstības plāns – lauku grants ceļi tiek 
asfaltēti un liela daļa ir realizēti. 
Programma apstiprināta līdz 2020.gadam 
– katru garu apstiprinot budžetu 
programma tiek precizēta 

• Līdz 2015.gadam ir paredzēts izbūvēt 
atkritumu šķirošanas līniju 

• Mājokļu apsaimniekošanas jomā iespēja 
ir ieviest konkurenci, tādejādi celt kopējo 
apsaimniekošanas līmeni 

• Pilsētvides sakārtošana – pašvaldība 
katru gadu paredz budžetā līdzekļus vides 
labiekārtošanai 

• Dzelzceļa pārbrauktuves projekts (pie 
autoceļa A8 rekonstrukcijas) ir 
apstiprināts, bet pagaidām ir iestrēdzis 

• Sākts izstrādāt projektu uz veco šoseju 
(1.kārta ir izbūvēta) 

• Ir apdzināti novada ceļi – veikta ceļu 
inventarizācija (palikusi tikai Jaunolaine 
un ielas Olainē) 

• Pārējās apdzīvotās vietas – 
problemātiskās vietas. 

• AS „Olaines ūdens un siltums” uzņēmuma 
attīstība nav gājusi paralēli ar novada 
attīstību. AP kā instruments attīstīt arī 
uzņēmumu. Ūdenssaimniecība – 
ieguldītie naudas līdzekļi neattaisno 
atdevi, kuru varētu sagaidīt pagaidām. 
Ūdensprojektu īstenošana uzliek 
pienākumus nodrošināt ūdens kvalitāti. 
Paredzams, ka populācija ciemos tikai 
pieaugs. 

• Olaines siltumtarifi ir vieni no 
visaugstākajiem Latvijā.  

• Atkritumu saimniecība – „puspiedzimis 
bērns”.  

• Tiek nodrošināta savākšana, bet netiek 
nodrošināta šķirošana.  

• Būs jādomā nākotnē par citu siltumavotu 
izmantošanu (Olainē – gāze, Jaunolaine, 
Stūrīšos – šķelda… iespējams, ka Olainē 
jādomā par šķeldas apkuri). 

• Lietus kanalizācija rūpnieciskajās zonās. 
• Iebraukšana Olainē caur dzelzceļa 

pārbrauktuvi – kavē attīstību, jo nav 
pārvads, kas nodrošina netraucētu 
iebraukšanu Olainē. No rītiem un vakaros 
ir sastrēgumi, kā arī drošības jautājums. 

• Olaines novadā ir 47 dārzkopības 
sabiedrības, kurās ielas un ceļi ir ļoti 
kritiskā stāvoklī. Pašvaldība piedāvā 50% 
līdzfinansējumu, bet infrastruktūras 
pilnveidošana atkarīga no dārzkopības 
līderu spējas organizēt iedzīvotājus un 
iniciatīvas. Nākotnē visticamāk 
pašvaldībai šie jautājumi būs jārisina, bet 
šis ceļu apjoms ir ļoti liels.  

• Autoceļa V7 kvalitāte Jāņupes ciemā – tas 
ir vienīgais kvalitatīvais ceļs pakalpojumu 
sasniegšanai un nokļūšanai Rīgā. Šis 
ierobežojums kavē attīstību. Ja šis 
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dārzkopības kooperatīvs nākotnē 
tranformēsies par nopientāku 
apdzīvojumu, šī autoceļa attīstība varētu 
kavēt ciemu attīstību. 

• Pagalmu nesakārtotība. Ir lēmums, ka 
pašvaldība var līdzfinansēt pagalmu 
labiekārtošanu, bet ne visi iedzīvotāji ir 
ieinteresēti piedalīties un ne visiem tā ir 
problēma.   

• Iedzīvotājiem nav viennozīmīgs viedoklis 
par autostāvietu nepieciešamību pie 
mājām. Vietas trūkst pie mājām. Ir 
pieejamas maksas stāvvietas. Gan Olainē, 
gan Jaunolainē ir šauri ceļi. Dažiem 
iedzīvotājiem vairāk simpatizē zaļās 
zonas, nevis jaunas „kabatas” 
automašīnu novietošanai. 

• Pats novads ir sadrumstalots, tādēļ 
novadam ir jāizveido infrastruktūra, kas 
savieno abas šīs daļas. Politiskā līmenī 21 
ciema skaits ir samazināts (jāizstrādā 
prioritārā secībā kā var nokļūt no viena uz 
otru ciemu). TPL, kad izstrādāja 18 
maģistrālos projektus, tika paredzēti 6 
vaļņi, kuri varētu šķērsot autoceļu, 
līdzekļu nav, ir rezervētas gan 1līmeņa, 
gan 2līmeņa iebraukšanai pilsētā, gan kas 
paredzēti, lai sasniegtu lidostu, paredzēta 
arī velo-satiksmes attīstība. 

• Pašvaldības sabiedriskais transports – 
Jāņupe – Olaine, pārējie sabiedriskie 
transporti – iekļauti valsts tīklā. 

• Elektrotransportam pagaidām nav 
perspektīvas novadā.  

• Telpiskā struktūra - purvi, meži – iespējas 
attīstīties. Rīgas pilsēta, Mārupē tiek 
runāts par stāvparkiem. Ir rezervētas 
vietas arī novada teritorijas plānojumā. 
Viena vieta Jelgava, otra pie Tīraines. 
Stāvparks varētu tikt attīstīts arī Olaines 
pilsētā.  

• Būvgruži – problēma. 
Iespējas Draudi 

• Atbalsts rūpniecisko zonu attīstībai, 
veicināta uzņēmējdarbība. 

• Attīstot stāvlaukumus būtu iespējams 
attīstīt arī citus pakalpjumus – 

• Lielākā sāpe – A8 šoseja – un visi 
augstāka līmeņa plānojumi, kas attiecas 
uz Olaines teritoriju, konkrētiem 
īpašniekiem ir radījuši zaudējumus 
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tirdzniecības, transporta utt.  
• Stūnīšos ir izbūvēts veloceļš, ir no 

Jaunolaines uz Olaini, no Oolaines uz 
Klīves parku. Tiek turpināts strādāt pie 
sadarbības ar kaimiņu pašvaldībām.  

• Olaines dzelzceļa stacija iekļauta – 
perona pacelšana utt. 

• Labā pieredze ir jālobē – sadarbība ar 
maģistrālo infrastruktūru uzturētājiem. 

• Tendence – iedzīvotāji vēlas 
„parušināties” savos dārziņos. Liels 
kontingets ir Rīgas iedzīvotāji, kuri 
izmanto šīs teritorijas, degradē teritorijas, 
bet nodoklis nonāk Rīgas pašvaldībā.   

vairākus gadu desmitus, jo attīstība 
nenotiek. Mazajiem ciemiem ir jānokļūst 
uz centru un pagaidām netiek risināts 
pāreju jautājums u.c.  

• Trokšņa radītās sekas – no satiksmes 
ministrijas nostāja ir nekorekta, no LVC  - 
vēl jo vairāk. Neviens normatīvais akts 
nav atcēlis iepriekš pieņemtos lēmumus, 
bet vēstuļu formā tiek uzstāts, ka 
pašvaldībai ir jāpiedalās trokšņa negatīvo 
seku likvidēšanā. TPL kādreiz tika 
noteiktas šādas 9 vietas, pašlaik 
samazināts uz 3 vietām. Lielciemi 
veidojās pamatojoties uz 
detālplānojumiem, visām prasībām 
atbilstoši dalību ņēma LVC un noteica 
prasības. Pašlaik valsts uzņēmums 
atsakās no saviem pienākumiem 
nodrošināt prettrokšņa pasākumus. 
Nevienā no tehniskajiem projektiem 
lielākoties nav paredzēti trokšņu 
problēmu risinājumi. Nav saprotams, 
kādēļ šī problēma tiek nogrūsta uz 
pašvaldības pleciem.  

• Pašvaldība pati risina veloceliņu trotuāru 
drošību. LVC negribēja, veicot 
rekonstrukciju izbūvēt veloceliņu par 
saviem līdzekļiem. Pašvaldība spiesta 
risināt veloceliņu jautājumu reģiona 
līmenī. 

• Autopieturu jautājums – Medemciems 
(vienā pusē ir/otrā nav). LVC uzskats ir, ka 
3 km attālums ir pietiekams. Bet ir jaunas 
vietas, kuras attīstās, kur iespējams 
uztaisīt pieturu un nepieciešams uzlabot 
drošību. 

• Esošās pieturas var rekonstruēt kā slēgta 
tipa pieturas, bet LVC izvirza prasības pie 
reizes izveidot autobusa kabatas.  

• Meliorācijas sistēmas nolietošanās. 
• Dzelzceļa pāreja – stacija pilsētā.  
• Gāzes pagāde – drošības loks (no 

Mārupes uz Ķekavu). Nav šajā jomā lielas 
teikšanas, pilsētā gāze ir, bet nav pārējā 
teritorijā. Elektrojaudas – pašvaldībai ir 
jālobē. Vēja ģeneratori novadā nav 
perspektīvi.  
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• Sadales tīklu neatsaucība attīstītāju 
projektiem.  

• Jāņupe – ļoti tālu atrodas no pilsētas – no 
vienas puses LVC un LVM – problēmas ar 
tīrīšanu. LVC tīra tik cik līdzekļu, LVM – 
tad kad izmanto mežus. Ja jāved bērni uz 
skolu, pašvaldībai jāiegulda savi līdzekļi, 
lai uzturētu valsts ceļus. 

 

Rīcības, uzdevumi  

• Izvērtēt pētījuma rezultātus un ieviest dzīvē. 
• Risināt dārzkopības ciemu problēmu līdzdarbojoties ar iedzīvotājiem (sadarbības veicināšana 

kooperatīvu iekšienā) – izstrādāt katram dārzkopības ciemam attīstības modeli, ņemot vērā 
pašvaldības noteiktos kritērijus, lai prioritārā secībā saprastu šo ciemu turpmāko attīstību, kā arī, 
lai pašvaldība saprastu, kur būtu lietderīgi ieguldīt pašvaldības finanšu līdzekļus. Svarīgi iekļaut 
attīstības programmā un nodefinēt šo redzējumu.  Jāizvērtē individuāli katrs dārzkopības 
kooperatīvs.  

• Pasažieru pārvadājumi: izstrādāt kritērijus, pēc kuriem tiek izvērtēts, kuri projekti tiks attīstīti 
prioritāti.  

• Nodrošināt informāciju par katru dārzkopības ciemu mājaslapā. 
• Veicināt konkurenci apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanā. 
• Ieviest dalīto atkritumu šķirošanu novada teritorijā. 
• Izglītot sabiedrību par atkritumu šķirošanu. 
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PROTOKOLS DARBA GRUPAI 
PĀRVALDE: IEKŠĒJĀ UN ĀRĒJĀ KOMUNIKĀCIJA 

20.03.2014., plkst. 13.00, Olaine 

Esošā situācija: 

• Informācijas aprites ātrums Olaines pilsētā ir augsts, zemāks – pārējā novadā. Stūnīšos - tuvāka 
Rīgai, tāpēc nereti iedzīvotāji pat nedodas uz Olaines pilsētu. 

• Sabiedriskās attiecības - pārāk maza vērībā līdz šim pievērsta. Zema kapacitāte. Ja ir problēmas – 
tas vienmēr tiek informēts medijos, ja pozitīvs – tad ir jāmaksā. Ja pārāk daudz stāsta par 
pozitīvo, tad iedzīvotāji var uzskatīt to, ka tiek nepamatoti tērēti pašvaldības līdzekļi. Preses 
relīzes varētu būt regulāras, pagaidām izpaliek (jo mediji nereti vēlas tikai negatīvās ziņas). 
Olaine tiek asociēta ar vietu, kurā ir piesārņojums. Olaines reputācija nav pozitīva.  

• Novada avīze – ļoti jutīga lieta. Auditorija – pensionāri un iedzīvotāji, kas ir pieteikušies uz šo 
avīzi. Būtu jāpadara saturiski saistošāka. Ir zināma informācija, kas tiek likta iekšā, ir noteikta 
veida (saistošie noteikumi, notikumi utt.). Informācija ir ļoti sausa. Būtu nepieciešams vairāk 
skaidrojošā informācija. Informācija būtu jādažādo.   

• Mājas lapas saturs  - iespēja ievietot sludinājumus, uzlabot atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, 
izmantojot mājaslapu.  

• Visām pašvaldības struktūrvienību un iestāžu mājaslapām būtu jābūt vizuāli vienotām.  
• Sociālie tīkli – jāattīsta. 
• Nepietiekama kapacitāte – jāpaaugstina kapacitāte.  
• Novadam ir ļoti daudz kā laba, bet tas netiek parādīts.  
• Mājaslapas analīze – statistika nav pieejama. 
• Komunālās saimniecības mājaslapas izstrāde - šobrīd izstrādes stadijā (tarifi, izmaiņas, iespējas 

utt.). 
• Iedzīvotāju aktīva iesaiste - jābūt reģistrētiem, identificētiem iedzīvotājiem. 
• Interaktīvā karte- iedzīvotāji var ziņot par problēmām novadā - WEB lapā. 
• Brīvās teritorijas – interaktīva karte WEB lapā. 
• Uzņēmumu informācijas WEB lapā – vakances WEB lapā – kur Olainē, kas ir nepieciešams. 
• Olaines jaunumi – būtu jāatspoguļo TV. 
• Daudz NVO, bet aktīvas kādas 5. Aktīva vecākā paaudze. Jauniešu organizācijas – piedalās 

projektu konkursos.  
• Kafijas ar politiķiem gan ar jauniešiem, gan ar senioriem. Konkursi par noformējumiem. 
• Uzņēmēju tikšanās!!!! 
• Mājaslapa ir pārsātināta ar pasākumiem, ko bērni ir izdarījuši. Neparādās informācija par to, ka 

piemēram ir uzsākta kapličas būvniecība. 
• Jāuzslabo mājaslapas saturs! – nav ērti lietojama! 
• Nevar aizmirst Stūnīšus – problēma ir interneta pieslēgumu.  
• Pašvaldības bezmaksas WiFi- punkti un nodrošināt dokumentu elektronisku nosūtīšanu uz 

pašvaldības administrāciju. 
• Kāpēc būtu jādeklarējas Olaines novadā? Nav pārskatāma informācija! 
• Iedzīvotāji ir ļoti priecīgi un novērtē esošos pakalpojumus! 
• Reklāma Olaines mājaslapā – kāpēc izdevīgi būt deklarētam Olaines novadā. 
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• Sadarbība ar citām pašvaldībām – pamatā Mārupe, Babīte, Ķekava. Medemciems (ceļš) -200m 
palika nenoasfaltēts. Pierīgas biedrība LEADER projekti. 

• Atjaunot pasākumus pašvaldības darbinieku sadarbībai. Reizi gadā ir pasākums speciālistiem, bet 
ir sarežģīti atvēlēt laiku šādai sadarbībai, jo realitātē ir daudz darba.  

• Ārvalstu sadarbība – ir sadarbības pašvaldības uz projektiem. Uz novada jubilejām parasti tiek 
aicināti. 

• Ir apbalvojumi. 
• Apzināt zināmākos novadniekus un iesaistīt novada tēla popularizēšanā! 
• Olaines novads nav prestižs dzīvošanai – nekustamā īpašuma vērtība zema, tirgus cena ir zema. 
• No Rīgas uz Olaini brauc strādāt ļoti daudz kvalificētu speciālistu. 
• Braukt no Rīgas uz Olaini ir ērti un ātri, otrādāk – ilgāk. 
• Sporta notikumi Latvijas mērogā – nav profesionālas komandas (jautājums, kur ir problēma – vai 

nav sporta tehniskās bāzes? Sporta zāles kapacitāte ir zema, profesionālu treneru trūkums). Kādi 
ir vēsturiski atpazīstamie sporta veidi – bokss, futbols, basketbols. 

• Nav daudz amatieru kolektīvi, bet tendece ir, ka kolektīvu skaits pieaug. Atpazīstamība ir 
atkarīga no šo kolektīvu darbības. Jāveicina amatieru kolektīvu dalība konkursos, t.sk. ārvalstu 
konkursos.  

Rīcības, uzdevumi: 

• Olaines novada zīmola izstrāde un veicināšana. 
• Nav suvenīru - nav atpazīšanas zīme.  
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PROTOKOLS DARBA GRUPAI 
VIDE, LAUKSAIMNIECĪBA UN MEŽSAIMNIECĪBA 

20.03.2014., plkst. 15.00, Olaine 

Esošā situācija: 

• Olaines novads īpatnējs ar to, ka savu pašvaldības mežu ir maz – pārsvarā Rīgas meži un valsts 
meži. Tas saistīts arī ar ceļu uzturēšanu.  

• Lauku zemes ir daudz un pārsvarā katram saimniekam jārūpējas par savu meliorācijas sistēmu. 
• Pašvaldībā ir jauns speciālists, kas paredzēs ceļu situācijas apzināšanu. 
• 3 kapi – 1 darbojas, 2 – statuss, kas ir ģimenes apbedījuma vietas. Pie attīstāmajiem kapiem – 

Sila kapi (plānots attīstīt). 
• Vides aizsardzības problēmas – tiek strādāts pie vēsturiskā rūpnīcas piesārņojuma. Atrodas Rīgas 

mežu teritorijā, tiek risināts ar valsts palīdzību ar Eiropas naudām, veikta izpēte, izmaksas ir 
palielinājušās. Valsts finansējums pietrūkst, pašlaik notiek iepirkums sanācijai (VARAM, Valsts 
vides dienests).  

• Pārējais piesārņojums var tik uzskatīts, ka ir atrisināts. Kādreiz bija BAO, kur dedzināja bīstamos 
atkritumus, bet pēdējos 5 gadus vairs nestrādā.  

• Notekūdeņi – liela aktualitāte, kas jāizskata ar rūpnieciskās zonas apkalpošanu – notekūdeņi, 
kurus novada rūpnieciskais sektors. Esošā pilsētas notekūdeņu sistēma pēc savas būtības nav 
veidota rūpniecisko zonu notekūdeņu attīrīšanai. 

• Dzeramais ūdens – labā kvalitātē, īpaši tas, ko iegūst pašvaldība, izlaižot cauri ūdens attīrīšanas 
ietaisēm, no privātmājām un saviem urbumiem – iespējams nav tik kvalitatīvs. 

• Kapsētas – nepietiekama kapacitāte, jāpaplašina. Ir domāts kā šo pakalpojumu attīstīt. Ir domas 
par krematorijas izbūvi (privātais bizness). 

• Mežsaimniecība: A. Meži, kas attiecas uz pilsētas teritoriju un B. Kas atrodas novadā. A. Pilsēta ir 
zaļa, ir parks, bet mežaudze ir veca, koku stāvoklis ir slikts, veci, bīstami koki. 

• Jāpadomā par koku augsnes atjaunošanu pilsētā – arī ceļa malās. Tiek izmantots smilts/sāls 
maisījums, kas negatīvi ietekmē kokus ceļa un ielu malā, koki ir slimi. 

• Kāda ir pašvaldības sadarbība ar Rīgas mežiem – tāda pati sadarbība kā jebkuram privātam 
īpašumam. Pamatā vadās pēc Meža likuma. Privātais mežs atrodas ciematā pie daudzstāvu 
mājas. Privātīpašnieks vēlas nocirst kailcirti, bet iedzīvotāji to nevēlas. Tā varētu būt problēma. 
Visi novada meži atrodas ieskauti starp apdzīvotām vietām un dārzkopības kooperatīvu 
kolonijām, atpūtnieki atstāj negatīvu ietekmi uz vidi, atstājot atkritumus un nodrošinot sev 
kurināmo. 

• Lielākais īpašnieks ir LVM – problēmu nav, vienīgā problēma ir ar ceļiem, kuri tiek bojāti mežu 
izstrādes laikā. 

• Aizsargājamās teritorijas – Cenu purvs, robežojas. Dabas aizsardzība – 2 lielas kūdras fabrikas – 
Olaines kūdras fabrika, Baložu kūdra. Kūdras noiets pasaulē ir stabils, tiek izstrādāri ietekmes uz 
vidi novērtējumi, paredzams, ka nākotnē, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, tiks apgūti kūdras 
resursi. 

• Lauksaimniecība – no 2009.gada aktīva uzmanība tek pievērsta plūdiem. Izņemot pagājušo gadu, 
pavasara plūdi faktiski Olaines novadā nav bijuši. Šiem jautājumiem tika pievērsta ļoti liela 
uzmanība. Olaines novads ir viens no retajiem novadiem, kur ir savs meliorācijas speciālists.. 
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• Būtu jāpiestrādā kā samazināt applūstošās platības – akcents uz Misas upi un Olaines upi. No 
2014.gada būs pieejams finansējums attiecībā uz valsts upēm. Būtu jāliek akcents uz šo projektu 
tehnisko izpēti. 

• Lauksaimniecības zemes ir samazinājušās, bet lauksaimniecība ir stabila nozare. 
• Lauksaimnieki ir izglītoti, labi apsaimnieko savus resursus, vide netiek piesārņota, bet otrādi – 

veiksmīgi apsaimniekota, uzlabojot kopējo vides kvalitāti. 
• Akcents uz graudkopības nozari novadā. Ja atjaunotu kvotas un atļautu cukura ražošanu, tad 

Olaines novadā varēs ražot cukurbietes. Mazāk būtu jābalstās uz Eiropas atbalstu, vairāk darīt 
pašiem. Graudiem un kartupeļiem cena tikai celsies, ņemot vērā politisko situāciju Eiropā un 
Pasaulē. 

• Ļoti daudz pozitīvas tendeces! 
• Ceļu uzlabošana: LPS nosūtīts saraksts ar lielajiem lauku ceļiem. Pašlaik iespējama naudas 

pārdale no Eiropas par lauku ceļu sakārtošanu. 
• Meliorācijas sistēmas ir novecojušas. Vecas dzelzsbetona caurtekas, vietām salauztas. Lieli 

ciemati – Jaunolaine, Gaisma, Baloži – nav lietus kanalizācijas sistēmu. Nav kompleksi risināts, 
tādēļ ir problēmas. Problēma ir tajā, ka 25 pēdējos gadus nekas nav darīts. Nav finansējums no 
valsts budžeta.  

• Problēma pastāv dārzkopības kooperatīvos, kur iedzīvotāji ir pārbūvejuši savus īpašumus. Pašlaik 
ir sabūvētas mājas, kādreiz ir bijis nosusināšanas tīkls, savā nesaprašanā grāvji ir aizrakti ciet, 
tādejādi veicinot teritoriju applūšanu (Rītausmā, Ezīti, u.c.)…. Zeme visiem ir samērīta līdz ar 
grāvja malu. Esošos grāvjus iztīrīt nav iespējams. Nepieciešams paredzēt finansējumu. 

• Notekgrāvju sistēma būtu jāatjauno. Nepieciešams mainīt nolikumu un sodīt. Visas problēmas 
meliorācijas sistēmā radījuši paši zemju īpašnieki nepareizi apsaimniekojot.  

• Ezītī vēsturiski tika atļauts būvēt uz palienas pļavām.  
• Latvāņu izplatība – aktuāla problēma. Ko lietas labā var darīt – risinājums – lopkopību. Ierobežot 

– savlaicīgi appļaut pirms sēklas nogatavāšanās. 
• Talkas – neefektīvs plāns. Katru gadu tās pašas piesārņotās vietas. Talkās parasti iedzīvotāji tīra 

savus privātos īpašumus, nereti šādiem īpašniekiem nav noslēgts līgums ar pašvaldību par 
atkriumu savākšanu. 

Rīcība: 

• Izstrādāt koncepciju rūpniecisko zonu notekūdeņu novadīšanai uz pilsētas kanalizācijas sistēmu. 
• Parka atjaunošana un jaunu zaļo zonu izveide novada apdzīvotās vietās. 
• Misas upes meliorācijas tehniskā izpēte un atjaunošana – īstenojams 2017./2018. gadā. Olainīte. 
• Veicināt latvāņu teritoriju izplatību ierobežošanu (piemēram, Ķekavas novadā ir izstrādāta 

programma latvāņu apkarošanai, īpašnieki tiek informēti, un tiek veikta uzraudzība). 
• Kapu teritoriju paplašināšana. 
• Vides speciālista piesaiste pašvaldībā. 
• Sekmēt degradēto un neestētisko privātīpašumu (graustu) sakārtošanu. 
• Peldvietu iekārtošana – labiekārtošana. Izveidota peldētava pie kapiem!   
• Karjeru teritorijas veidot par atpūtas zonām.  Atpūtas zonas, peldvietas visā Misas upes garumā.   

Rīcība – īstenot Misas upes projektu.  
• Gājēju celiņš uz Klīves karjeru.  
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• Vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošana. 
• Veicināt krematorijas izveidi. 
• Risināt nelegālo dzīvnieku kapu problēmu. 
• Suņu pastaigu laukuma izveide Mežaparka tālākajā teritorijā. 
• Obligātā suņu čipošana. 
• Kur likt sterilizētos kaķus – kādi risinājumi? 
• Ceļmalu sakopšana un uzturēšana, t.sk. dzelzceļa malu sakārtošana – uzlabotu novada vizuālo 

tēlu no auto maģistrālēm un dzelzceļa.  
• Talkas – pašvaldības teritoriju noteikšana (Birznieku masīvs 3). Izvēlēties 1 teritoriju sakopšanai. 

Katru gadu pa vienai konkrētai teritorijai.  
• Izvietot informatīvas ceļa zīmes, kurš ir pašvaldības ceļš.  
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VADĪBAS GRUPAS SANĀKSME 

 

2014.gada 8.maijā plkst.13.00 Olaines novada pašvaldības ēkā notika Olaines novada 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes Vadības grupas sanāksme, kurā tika 
izskatīts Rīcības plāns 2014.-2020.gadam, izvērtējot attīstības programmas izstrādes 
tematiskajās darba grupās izteiktos priekšlikumus par novada attīstības virzieniem - rīcības 
virzieni (RV), uzdevumi (U) un pasākumi konkrēto uzdevumu izpildei paredzētās darbības. 
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Olaines novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”  

Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 502, Rīga, LV – 1045, Latvija 

Tel.: +371 67 32 08 09, Fakss: +371 67 32 09 07 

www.rp.lv 
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