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SAĪSINĀJUMI
AS – akciju sabiedrība
abs. - absolūtais
att. - attēls
CSP – Centrālās statistikas pārvalde
EACEA - Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency
ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ESF – Eiropas Sociālais fonds
gs. - gadsimts
ha - hektāri
IZM – Izglītības ministrija
km - kilometri
km2 – kvadrātkilometri
kV - kilovolti
LR – Latvijas Republika
LVĢMC – Latvijas Vides ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs
m - metri
m2 - kvadrātmetri
m v.j.l. – metri virs jūras līmeņa
m. g. - mācību gads
MK – Ministru kabinets

MPa - megapaskāli
NAP – Nacionālais attīstības plāns
Nr. - numurs
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
PA – pašvaldības aģentūra
PII – pirmskolas izglītības iestāde
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SVID - stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj
noteikt attīstības projekta stiprās puses (S), vājās
puses (V), iespējas (I) un draudus (D)
t.sk. – tai skaitā
tab. - tabula
u.c. – un citi
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
VAS – Valsts akciju sabiedrība
VSIA - Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
WiFi – bezvadu internets
ZR - ziemeļrietumi
1.p. – pirmā puse
% - procenti
€ - eiro
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IEVADS
OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2014. - 2020. GADAM [turpmāk tekstā –

Attīstības programma] ir pašvaldības vidēja
termiņa (līdz 7 gadiem) teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja
termiņa prioritātes un pasākumu kopums Olaines
novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā
izvirzīto
ilgtermiņa
stratēģisko
uzstādījumu īstenošanai.
Attīstības programma ir pamats Olaines novada
domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai
plānošanai.
Attīstības programmas izstrāde uzsākta ar Olaines
novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes
lēmumu „Par Olaines novada attīstības
programmas 2014. - 2020. gadam izstrādes
uzsākšanu” (sēdes protokols Nr. 14, 12. p.) un
Darba uzdevumu „Olaines novada attīstības
programmas 2014. - 2020. gadam izstrādei”
(lēmuma pielikums Nr. 1).

Attīstības programma sastāv no vairākām daļām
jeb sējumiem:
1. daļa - Pašreizējās situācijas raksturojums un
analīze (veidots kā atsevišķs sējums visiem
novada
teritorijas
attīstības
plānošanas
dokumentiem, tas ir aktualizējams un
papildināms pēc nepieciešamības).
2. daļa - Stratēģiskā daļa, kas sastāv no šādām
sadaļām:
(1)Īss pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums;
(2)Rīcības plāns;
(3)Investīciju plāns;
(4)Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības
plāns.
3. daļa - Pārskats par Olaines novada attīstības
programmas izstrādi, kurā apkopoti ar attīstības
programmas
izstrādes
procesu
saistītie
dokumenti, t.sk., sabiedrības līdzdalības un
iesaistes pasākumi (veidots kā atsevišķs sējums).
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METODOLOĢIJA
Attīstības programma izstrādāta, ievērojot
Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
2013. - 2030. gadam noteiktos mērķus un
prioritātes.
Izstrādes procesā tika
plānošanas dokumenti:

analizēti

saistošie

 NACIONĀLĀ LĪMEŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS









DOKUMENTS – Nacionālais attīstības plāns
2014. - 2020. gadam (NAP) – hierarhiski
augstākais nacionāla līmeņa, vidēja termiņa,
plānošanas dokuments;
REĢIONĀLĀ LĪMEŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTI – Rīgas plānošanas reģiona
attīstības programmu (aktualizēta 2012. gadā)
un Rīgas plānošanas reģiona izstrādāto
metodisko materiālu „Attīstības plānošana
pašvaldībās”;
KAIMIŅU PAŠVALDĪBU (Rīgas pilsētas,
Jelgavas, Baldones, Babītes, Mārupes,
Ķekavas, Iecavas un Ozolnieku novadu)
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un
to saistība ar Olaines novada attīstību, kā arī
apkārtējo pašvaldību priekšlikumi Attīstības
programmas izstrādei;
Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti – Olaines pilsētas un Olaines
pagasta attīstības programmas.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) sagatavotos metodiskos
materiālus „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un attīstības programmu
izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”
ieteikumus, ievērojot tematisko pieeju
pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes
veikšanā, un ekonomisko skatījumu attīstības
plānošanai (2012. gada 4. aprīļa aktualizētā
redakcija) un „Metodiskie ieteikumi attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī” (2014.gada 7.oktobris).

Ar domes sēdes lēmumu (23.10.2013.) tika
noteikts izveidot Attīstības programmas izstrādes
Vadības grupu, kuras sastāvā ietilpst domes
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja otrais vietnieks un
izpilddirektors.
Papildus sabiedrības iesaistes pasākumiem,
Attīstības programmas izstrādes procesā, tika
izveidotas dažādu nozaru darba grupas:
•
•
•
•
•
•

Uzņēmējdarbības darba grupa;
Veselības, sociālo un drošības jautājumu
darba grupa;
Izglītības, kultūras un sporta darba grupa,
Satiksmes,
transporta,
tehniskās
infrastruktūras darba grupa;
Vides,
lauksaimniecības
un
mežsaimniecības darba grupa;
Pārvaldes
(iekšējās
un
ārējās
komunikācijas) darba grupa.

Lai sasniegtu Attīstības programmas izstrādes
mērķi un racionāli izvērtētu Olaines novada
attīstības perspektīvas, dokumenta izstrādē
izmantotas sekojošas metodes:
 iedzīvotāju anketēšana, anketēšanas rezultātu









apkopošana un analīze;
statistikas datu un pārskatu apkopošana un
analīze;
attīstības tendenču novērtējums (galvenokārt
izmantoti pieejamie dati par pēdējiem 5
gadiem);
novada raksturojošo rādītāju salīdzināšana ar
citu teritoriju rādītājiem vai valsts vidējiem
rādītājiem;
SVID analīze;
Vadības darba grupu sanāksmes;
nozaru speciālistu iesaiste dokumenta
izstrādes procesā.

\
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1. ĪSUMĀ PAR OLAINES NOVADU

ATTĒLS 1:

OLAINES NOVADA NOVIETOJUMS LATVIJAS REPUBLIKĀ

NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS

Olaines novada kopējā administratīvās teritorijas
platība ir 29 809,4 ha (298 km2). Novada teritorija
ir sadalīta divās daļās, starp kurām atrodas
Ķekavas novada administratīvā teritorija.
Attālums starp abām novada daļām ir 1,3 km.

Olaines novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā,
Rīgas metropoles areālā (skat. 1. att.). Novads
robežojas ar Rīgas pilsētu un Jelgavas, Ozolnieku,
Iecavas, Baldones, Babītes, Mārupes un Ķekavas
novadiem (skat. 2. att.).

ADMINISTRATĪVAIS CENTRS
Olaines pilsēta ir novada administratīvais centrs,
kurā atrodas Olaines novada pašvaldība un
pieejams plašāks pakalpojumu klāsts.

PASTĀVĪGO
IEDZĪVOTĀJU
APDZĪVOJUMA BLĪVUMS

SKAITS,

20 325 iedzīvotāji (uz 2014. gada 1. janvāri).
Iedzīvotāju skaits pēdējo piecu gadu laikā ir
sarucis par 0,9%. Iedzīvotāju blīvums ir 67 cilvēki
uz km2, novads ir salīdzinoši blīvi apdzīvots.
Lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo Olaines pilsētā
12169 (59%), pārējie novada iedzīvotāji dzīvo
Olaines pagasta teritorijā – 8451 (41%). 1

1

Olaines novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats,
iedzīvotāju skaits 2013. gadā Olaines pilsētā un Olaines pagastā.

ATTĒLS 2:

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KAIMIŅI
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TERITORIĀLAIS
IEDALĪJUMS,
APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā
2009. gada 1. jūlijā tika izveidots Olaines novads.
Olaines novadā ietilpst Olaines pilsēta un Olaines
pagasts, kurā ir 21 ciems - Apšukalni, Blijas, Dāvi,
Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas,
Jaunolaine, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems,
Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki,
Stūnīši, Vaivadi un Virši. Lielākā daļa apdzīvoto
vietu ir dārzciemi – vasarnīcu un dārzkopības
sabiedrību ciemi. Lielākās apdzīvotās vietas
novadā ir Olaines pilsēta, Jaunolaine, Stūnīši,
Medemciems, Jāņupe, Pārolaine, Pēternieki,
Stīpnieki, Vaivadi, Bērzpils un Dāvi.

Paralēli valsts galvenajam autoceļam A8, novadu
šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava.
Attālums no novada administratīvā centra
Olaines pa autoceļu līdz Rīgai ir 23 km, Jelgavai –
22 km, Jūrmalai (Majoriem) – 34 km un
starptautiskajai lidostai „Rīga” – 25 km.
Attālums no Olaines līdz Jaunolainei - 4,5 km, līdz
Pēterniekiem 5 km, līdz Medemciemam 16 km un
Jāņupei 28 km.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
Izglītības iestādes:
 divas



TERITORIJAS ATTĪSTĪBA
Novada teritorijas attīstības līmeņa indekss 2013.
gadā bija 0,713, ieņem 11. vietu starp 110 Latvijas
novadiem.2




DABAS RESURSI



Meži aizņem 55% novada teritorijas
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 15%.

un

Lielākie ezeri – Mežezers, Stūnīšu ezers, Melnais
ezers un Vintapu ezers, lielākās upes – Misa,
Cena, Olainīte un Spulle.
Novada teritorijā atrodas divi dabas liegumi „Cenas tīrelis” (daļa no teritorijas) un „Melnā
ezera purvs”.

TRANSPORTA
ATTĀLUMI

INFRASTRUKTŪRA,

Novada teritoriju šķērso trīs valsts galvenie
autoceļi - A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte),
A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) un
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene).
Valsts galveno autoceļu kopgarums novada
teritorijā ir 30,015 km (visi ar melno segumu),
valsts vietējo autoceļu kopgarums 39,591 km
(75,7% ar melno segumu), pašvaldības autoceļu
kopgarums 80,635 km un ielu kopgarums 30,69
km.

2

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Novadu attīstības līmeņa
indeksi pēc 2013. gada datiem.
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vispārizglītojošās izglītības iestādes
(Olaines 1. vidusskola ar struktūrvienību
Olaines sākumskola un Olaines 2. vidusskola);
četras pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes (PII „Dzērvenīte”, PII „Zīle”, PII
„Magonīte”, speciālā PII „Ābelīte”)
privātā pirmskolas izglītības iestāde „Saulīte”;
profesionālās ievirzes izglītības iestāde
(Olaines Mūzikas un mākslas skola);
profesionālās izglītības iestāde (Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas koledža);
Olaines Pieaugušo izglītības centrs.

Pašvaldības iestāde „Olaines Kultūras centrs”
īsteno novada amatiermākslas kolektīvu attīstību
un kultūras procesu norisi. Iestādes pārraudzībā ir
divi novada kultūras nami (Olainē un Jaunolainē),
Olaines Mežaparka estrāde un trīs bibliotēkas.
Novadā darbojas Olaines Vēstures un mākslas
muzejs.
Olaines Sporta centrs apsaimnieko novada sporta
objektus, sniedz ar sportu saistītus pakalpojumus
un organizē sporta pasākumus novada
iedzīvotājiem. Sporta centra pārziņā ir Olaines
Peldbaseins, Olaines un Jaunolaines skeitparki,
Olaines slidotava, 2 pludmales volejbola laukumi,
Olaines sporta stadioni (pie Olaines 1.
vidusskolas, pie Olaines 2. vidusskolas,
Jaunolainē). Olaines Sporta centrs atbalsta bērnu
futbolu, veterānu futbolu, bērnu hokeja un bērnu
daiļslidošanas pulciņus, in-line hokeju, šaha un
novusa klubu, boksa klubu, sporta deju pulciņu,
ūdens tūrisma sekciju, mākslas vingrošanas
pulciņu un galda tenisa klubu.
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KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS

PILSĒTAS VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA

Novadā atrodas divi valsts aizsargājamie kultūras
pieminekļi - Vidzemes – Kurzemes – Zemgales
robežstabi, Olaines Svētās Elizabetes evaņģēliski
luteriskā baznīca. Kultūrvēsturiski ievērojami
objekti novadā ir Olaines pagastnams, Pēternieku
katoļu
baznīca,
Pēternieku
pamatskola,
Pēternieku pagastnams, Uzvaras līdums (tipveida
lauku apbūves teritorija 250 ha platībā no 1936.
gada) un „Zeiferti” (bijusī draudzes skola).
Kultūrvēsturiski nozīmīga ir Pēternieku muižas
centra apbūve uz DR no Olaines pilsētas.

Olaines pilsētas vēsture cieši saistīta ar Rīgas
tuvumu un tās izvietojumu pie sena Eiropas
nozīmes tirdzniecības un pasta centra. Hronikās
pirmo reizi Olaines ciems minēts 1177. gadā,
sakarā ar jaunu Rīgas patriālmoniālmuižas izveidi.
No 1266. gada Olaines muiža apstiprināta par
Rīgas pilsētas īpašumu.

VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI,
DROŠĪBA
Veselības aprūpi Olaines novadā nodrošina SIA
„Olaines Veselības centrs” (bijusī poliklīnika) un
ģimenes ārstu privātprakses (privātprakses
darbojas Olainē un Jaunolainē).
Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību
Olaines novada iedzīvotājiem sniedz PA „Olaines
Sociālais dienests”.
PA „Olaines Sociālais dienests” struktūrvienības:
 Sociālās aprūpes centrs;
 Dienas centrs cilvēkiem ar garīga rakstura







problēmām;
Klientu apkalpošanas centrs „Jaunolaine”;
Klientu apkalpošanas centrs „Gaismas”;
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs
„OLAKS”;
HIV/AIDS profilakses punkts;
Higiēnas centrs personām bez noteiktas
dzīvesvietas, sociālo istabu iedzīvotājiem;
Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts (Olaines
nodaļa).

Sabiedrisko kārtību nodrošina Olaines novada
pašvaldības policija, tā ir Olaines novada
pašvaldības struktūrvienība, kuras galvenais
uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzturēšana
Olaines novada administratīvajā teritorijā,
regulāra patrulēšana, Olaines novada domes
apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanas un
izpildes kontrole.
Novadā darbojas arī Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes
Olaines
iecirknis
un
Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes Olaines daļa.

Ciematam lielceļa malā bijuši dažādi nosaukumi,
piemēram, Skadiņu ciems. Tikai 17. gadsimtā, kad
Misas pietekas – Olaines upītes ielokā tika uzcelta
baznīcas un ēka, draudze ieguva Olaines vārdu.
Mūsdienās pagasta nosaukumu pārņēma Olaines
pilsēta, bet vēsturiskais centrs pārtapis par
Jaunolaini.
1940. gadā esošās Olaines pilsētas teritorijā
atradās 8 lauku saimniecības, Rīgas pilsētas
mežsarga māja “Lapsas” un valsts meža fonda
zeme. Blakus pašreizējai pilsētas teritorijai starp
dzelzceļu un šoseju no 1930. gada līdz 1940.
gadam veidojās nelielu zemes gabalu apbūve.
Otrs attīstības posms pilsētā sākās 1956. gadā,
kad Olainē sākās jaunu rūpnīcu celtniecība. 1959.
gadā valdība nolēma likvidēt līmes fabriku Rīgā un
pārcelt tās jaunbūvētos korpusus uz Olaini. Laikā
no 1961. gada līdz 1968. gadam teritorijā strauji
tika celti jauni rūpniecības objekti (Olaines
ķīmisko reaktīvu rūpnīca, Olaines ķīmiski
farmaceitiskā rūpnīca, Plastmasu rūpnīca) un
dzīvojamās mājas. 3
1963. gadā Olaines rūpnīcas strādnieku ciemats
kļuva par Olaines pilsētciematu un saglabāja šo
statusu līdz 1967. gadam. 332 ha platībā,
iedzīvotāju skaits sasniedza 7000 un Olaine
ieguva pilsētas tiesības. Pilsētā turpinājās lielu
republikas PSRS nozīmes rūpnīcu celtniecība –
Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca, celtniecības
trests “HIMSTROJ”. Pilsētu intensīvi apbūvējot,
strauji pieauga iedzīvotāju skaits, no 3,5
tūkstošiem 1965. gadā līdz 15 tūkstošiem 1990.
gadā.
Pilsētas teritorija paplašinājās, sākotnēji tā bija
332 ha, bet ar LR MK dekrētu 1990. gadā tā

3

Ilgars Grosvalds, Latvian Museum of History of Chemistry, Inga
Cepīte, Secondary School of Olaine. Scientific Journal of Riga
Technical University, „The Humanities and Social Science. History of
Science and Higher Education”.
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sasniedz 683 ha. Pilsēta bija apbūvēta ar tipveida
ķieģeļu un paneļu daudzstāvu mājām.
Visi Olaines uzņēmumi bija iesaistīti bijušās PSRS
rūpniecības kompleksā, un to ražošanas apjomi
pieauga līdz pat 1990. gadam. Pēc 1991. gada
ražošana lielākajos uzņēmumos apsīka, mainoties
ekonomiskajai un politiskajai situācijai, strauji
attīstījās privātais sektors. Valsts uzņēmumu vietā
izveidojās tādi uzņēmumi kā AS “Olaines kūdra”,
AS “Olainfarm”, Olaines Ķīmiskā rūpnīca
“BIOLARS” u.c. Līdztekus Latvijas valsts
ekonomikas attīstības vispārējām pozitīvām
attīstības tendencēm, kopš 1999. gada tas jūtami
ietekmē arī Olaines uzņēmējdarbības vidi. Īpaši
jāatzīmē Nordic Industrial Park un Nordic
Technology Park izvietošana un darbība pilsētā.

PAGASTA VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA
Pagasta teritorija bijusi apdzīvota jau akmens
laikmetā, to apliecina arheoloģiskie atradumi,
1903. gadā Olaines purvā atrasti ziemeļbriežu
ragi, bet 1928. gadā krama bultas gals.
12. gs. beigās, tagadējā Olaines pagasta DA daļa,
atradās Upmales zemes ZR malā. 13. gs. tā
nonāca Livonijas ordeņvalstī, bet pārējā teritorija
uz Z no Misas upes Rīgas patrimoniālajā apgabalā.
1561. gadā DA daļa nonāca Kurzemes un
Zemgales hercogistē, bet Z daļa Polijas – Lietuvas
un 1621. gadā - Zviedrijas pakļautībā. Krievijai Z
daļu pievienoja 1710. gadā, bet D daļu 1795.
gadā.
1604. gadā minēts senākais Olaines nosaukums Skadiņu pagasts. 1607. gadā Rīgas patrimoniālajā
apgabalā bija 286 zemnieku saimniecības, Olainē
deviņas no tām - Ālupi, Baudas, Ispašas, Ķīkuļi,
Lībieši, Lubauši, Meļļi, Penīkas, Romi, Rutki,
Skadiņi, Nāburdziņi, Vilītes un Vintapi. 1634. gadā
Skadiņu ciems bijis tik nozīmīgs, ka iezīmēts, t.s.
Švengelna kartē, nosaukums atkārtots vairākās
citās 17. gs. 1. puses kartēs.
17. gs. 1.p. dibināta Katlakalna - Olaines draudze
un uzcelta pirmā Schaddings Paggast koka
baznīca.
1694. gadā atvērta draudzes skola, drīz uzcelta
skolas ēka, kas vairākkārt pārbūvēta un no jauna
celta šajā vietā. Pašreizējā divstāvu koka ēka
uzcelta 1923. gadā, pārbūvēta divdesmitā
gadsimta trīsdesmitajos gados.
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1751. gadā Jumpravmuižas revīzijas protokolā
minētas 17 vakas, no tām Olaines pagasta
teritorijā – Olaines vaka ar 44 zemnieku sētām,
Plakaņu vaka ar 15 zemnieku sētām, pļavu mājas
(Streu Gesinde) ar trīs mājām (Pulpes, Vellerāji un
Putniņi) un Bērzciems (Behrseneecken) ar 9
mājām.
No 1749. līdz 1753. gadam pēc Rīgas
mūrniekmeistara Joahima Heinriha Giterboka
projekta uzcelta mūra baznīca, lielāka pārbūve
veikta 1927. gadā (arhitekts A. Raisters).
1777. gadā no Jumpravmuižas atdalīta kā
patstāvīga administratīvi saimnieciska vienība
Rīgas rentes muiža - Olaines muiža. Pēc B.
Rozenpflancera izstrādāta projekta uz Baudu
saimnieku zemes uzcelts muižas komplekss (ēku
fragmenti “Liepiņu” māju teritorijā). Šī ir vienīgā
Olaines pagasta muiža, kuras teritorijā palaikam
ierīkoja pusmuižas, vecākā no tām – Buļļu muiža
(Olaines
pagasta
“Buļļi”)
un
privātas
lielsaimniecības, kā Vidzemes pasta priekšnieka J.
Bekera Pastmeistarmuiža (tagad Baloži) un bijusī
Grēnes muiža, 1871. gadā Herr O. Grän minēts kā
rentnieks.
1763. gadā uzcelts zirgu pasta stacijas komplekss
- Olaines pagasta “Pastnieki”.
1782. gadā pēc Katrīnas II rīkojuma par
robežpunktu izveidi, ierīkots muitas punkts un
robežas kordons Šulca krogā pie Misas upes
(Olaines pagasta “Kalnarozes”).
1804. gadā pēc Cariskās Krievijas Senāta
izsludinātā likuma dibināta Olaines pagasta tiesa.
Kopš krustnešu laikiem pagasta teritorijā ir
norisinājušās kaujas. 1812. gada augustā pie
tagadējā pagasta centra bija lielas kaujas starp
Napoleona armijas Prūšu korpusu un krievu
armiju.
1819. gadā pēc zemnieku brīvlaišanas Vidzemē,
nodibināts Olaines pagasts kā pašvaldības
vienība. 1836. gadā Olaines pagasta Olaines
draudzē un Olaines muižā ir 1 baznīca, 2 skolas,
57 zemnieku mājas, kurās dzīvo 438 vīrieši un 453
sievietes, vējdzirnavas, 4 krogi un 2 šeņķi. 1868.
gadā uzbūvēta dzelzceļa līnija Rīga (no Torņkalna)
– Jelgava, viena no trim stacijām atradās Olainē
iepretī Olaines muižas centram.
1909. gadā Rīgas apriņķī ir Olaines pagasts ar tā
sastāvdaļu Bieriņu pagastu.
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Stacijas ēka nopostīta 1915. gadā, bet kā viena no
pirmajām Latvijā no jauna uzcelta divdesmitā
gadsimta divdesmitajos gados.
1. pasaules kara laikā pagasts divus gadus atradās
frontes joslā. Tika nopostītas visas saimniecības,
pagastnams, baznīca, skola.
1871. gadā uzcelts Olaines pagastnams, koka ēkas
vietā līdz 1915. gadam atradās jaunuzcelts
divstāvu mūra nams ar uzrakstu fasādē: ОЛАЙ
ПРИСУТСТВЕННЫЙ ДОМЪ, sagrautās ēkas vietā
1932. gadā pēc arhitekta Eižena Adama projekta
uzcelts jauns pagastnams, viens no pirmajiem
Latvijas Republikā, nodedzis 1978. gada 20.
janvārī.
1935. gada Olaines pagasta platība 154 km2, 1035
iedzīvotāji, no tiem 509 vīrieši, 526 sievietes.
Pagasts ietilpst Rīgas apriņķa policijas I iecirknī,
miertiesas Rīgas apriņķa IV iecirknī, izmeklēšanas
tiesneša Rīgas apriņķa II iecirknī, tiesu izpildītāja
Rīgas apriņķa I iecirknī. Pagastā darbojas 6 klašu
pamatskola un Plakanciema I pakāpes
pamatskola.
1945. gada 31. decembrī ar Latvijas PSR
Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu Rīgas
apriņķī, Olaines pagastā izveidota Olaines ciema
padome un Baložu ciema padome.
1949. gada 31. decembrī ar Latvijas PSR
Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu izveidots
Rīgas rajons, kurā iekļauta Olaines un Baložu
ciema padome.
1951. gada 25. jūlijā ar Latvijas PSR Augstākās
Padomes Prezidija Dekrētu Rīgas rajonā likvidēta
Baložu ciema padome, pievienojot tās teritoriju
Olaines ciema padomes teritorijai.
1963. gada 12. jūnijā ar Latvijas PSR Augstākās
Padomes Prezidija Dekrētu Par atsevišķu Latvijas
PSR ciemu padomju administratīvi teritoriālo
robežu grozīšanu Rīgas rajona Dalbes ciema
padomes padomju saimniecības “Olaine”
teritorija pievienota Olaines ciema padomes
teritorijai. Olaines ciema padomes kolhoza
“Daugava” teritorija un daļa valsts meža fonda
zemju pievienota Katlakalna ciema padomes
teritorijai, 1965. gada 24. maijā ar Latvijas PSR
Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu nolemts:
 izveidot Rīgas rajonā no Olaines apdzīvotās
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uzņēmumiem pilsētciematu, nosaucot to par
Olaini;
 likvidēt Olaines ciema padomi, pievienojot
padomju saimniecības “Olaine” teritoriju Rīgas
rajona Dalbes ciema padomes teritorijai;
 noteikt Olaines pilsētciemata un Dalbes ciema
padomes administratīvi teritoriālās robežas
saskaņā ar pievienoto karti;
 saglabāt bijušās Olaines ciema Darbaļaužu
deputātu padomes deputātu pilnvaras
attiecīgi (pēc vēlēšanu apgabaliem) Dalbes
ciema Darbaļaužu deputātu padomes un
jaunizveidotā Olaines ciemata Darbaļaužu
deputātu padomes sastāvā.
1990. gada 18. oktobrī ar Latvijas Republikas
Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu Rīgas
rajona Dalbes pagasts pārdēvēts par Olaines
pagastu. Pagasts ir Latvijas un Baltijas viducī,
starp Vidzemi un Zemgali, starp Rīgu un Jelgavu.
Pagasts ir ar ļoti izdevīgu ģeogrāfisko novietni,
kas rada labvēlīgus priekšnoteikumus teritorijas
attīstībai. Uz Rīgas – Jelgavas šosejas atrodas
vieni no septiņiem “Rīgas vārtiem”. Jaunolaine
atrodas 20 km no Rīgas un 22 km no Jelgavas.
Pagasta teritorija no visām pusēm ieskauj Olaines
pilsētu, kas atrodas pagasta ģeogrāfiskajā centrā.
Pagastā ir raksturīgs liels sezonas mājokļu (47
dārzkopības sabiedrības) īpatsvars, kuros pieaug
pastāvīgo iedzīvotāju skaits.
Jau kopš pagājušā gadsimta pagastu šķērso Rīgas
– Jelgavas dzelzceļš posmā starp Tīraini un Dalbi.
Pagasta teritorijā ir Baložu, Jaunolaines un
Olaines dzelzceļa stacijas. Vidēji diennaktī
pagastu šķērso 48 elektrovilcieni, 2,6 dīzeļvilcieni
un 10,9 kravas vilcieni 4. Iecirknis Rīga – Jelgava
iekļauts starptautiskajā pasažieru ātrgaitas
satiksmes dzelzceļa koridorā (pirmais Krētas
koridors).
Olaines pagasta
teritorijā
ir
projektējamā dzelzceļa apvedceļa no Salaspils līdz
Baložiem trase un pieslēgums Rīgas – Jelgavas
līnijai.
Olaines pagasts ir tranzīta pagasts. To šķērso
valsts galvenais autoceļš, divvirzienu maģistrāle
A8 Rīga – Jelgava un VIA BALTICA šosejas posms
Rīga – Bauska. Uz ziemeļaustrumiem no
Jaunolaines, Bērzpils tuvumā, autoceļu A8 pa

vietas un Olaines ciema padomes rūpniecības
4

VAS “Latvijas Dzelzceļš” dati”.
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gaisa pārvadu šķērso autoceļš A5, Rīgas apvedceļš
Salaspils – Babīte. Satiksmes intensitāte pēdējo
desmit gadu laikā ir divkāršojusies un pieaug.
Ņemot vērā arī tranzīta satiksmes pieaugumu šajā
transporta koridorā, izveidojusies nepieciešamība
atdalīt tālsatiksmi no vietējā transporta. 2006.
gada martā apstiprināts automaģistrāles Rīga Jelgava iespējamības izpētes darba uzdevums.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” piedāvātā autoceļa A8
attīstības vīzija - ātrgaitas maģistrāle pa esošo
trasi vai jauna varianta piedāvājums. Tiek realizēti
atsevišķi satiksmes uzlabošanas pasākumi –
izbūvēts
divlīmeņu
šķērsojums
iepretim
„Dzelzceļnieku” daudzdzīvokļu mājām, kā arī
pabeigta krustojuma rekonstrukcija Pārolainē un
Jaunolainē.
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2. DABAS RESURSI
2.1 RELJEFS
Olaines pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes
ziemeļrietumu daļas Tīreļu līdzenumā. Reljefs
pārsvarā ir lēzeni viļņots un apvidus augstums
nedaudz pazeminās Rīgas līča virzienā. Vietām
lēzeno teritoriju saposmo Baltijas jūras stadijām
atbilstošās krasta līniju reljefa formas – kāpu
grēdas un masīvi. Absolūtais augstums no 5 līdz
10 m v.j.l.

Olaines pilsēta atrodas Piejūras zemienes Rīgas
smilšainā līdzenuma zonā. Teritorijas reljefu
veido Baltijas jūras dažādu stadiju akumulatīvie
līdzenumi ar absolūtajiem augstumiem no 5 - 10
m v.j.l., kuros paceļas atsevišķas veco krastu līniju
kāpu grēdas. Nozīmīga, 5 m augsta, kāpu grēda
stiepjas gar Olaines pilsētas rietumu robežu.

2.2 ZEMES LIETOŠANAS VEIDI

Olaines novada teritorijas kopplatība ir 29 799,4
ha 5.

2.3 LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES

Pēc zemes lietošanas veida lielāko daļu novada
teritorijas aizņem meža zemes – 16 280,1 ha jeb
55%, pārējās zemes – 4 843,7 ha jeb 16% un
lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 4 607,2 ha
jeb 15% no teritorijas kopplatības.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sastāda
15% no novada teritorijas, kopumā aizņem
4607,2 ha. Lielāko daļu lauksaimniecības zemes
veido aramzeme – 74%, 16% aizņem pļavas, 6%
ganības un 4% augļu dārzi (skat. 4. att.). 6

1 122,6 ha jeb 4% teritorijas aizņem zeme zem
ūdeņiem, 1 019,3 ha jeb 3% aizņem purvi. Zem
ēkām un pagalmiem atrodas 928,4 ha jeb 3%,
zem ceļiem 803,8 ha jeb 3% un 193,7 ha jeb 1%
novada teritorijas aizņem krūmāji (skat. 3. att.).

Novadā lauksaimniecība ir stabila nozare,
neskatoties uz to, ka kopumā lauksaimniecības
zemju platības samazinās.

16%

15%

3%

274,7; 6%

lauksaimn.
izmant. zeme
mežs

753,2;
16%

krūmājs

3%
4%

purvs

3%
1%

ūdens objektu
zeme
zeme zem ēkām
un pagalmiem
zeme zem ceļiem

55%

154,7; 4%
3424,6;
74%

aramzeme

pārejās zemes
ATTĒLS 3:

5

pļava

ganības

ATTĒLS 4:
LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS
ZEMES SADALĪJUMS (VALSTS ZEMES DIENESTS)

ZEMES LIETOŠANAS VEIDI (VALSTS
ZEMES DIENESTS)

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām
(pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas
veidiem (ha), 01.01.2013., Valsts zemes dienesta informācija.

augļu dārzs

6

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām
(pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas
veidiem (ha), 01.01.2013., Valsts zemes dienesta informācija.
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2.4 MEŽA ZEMES
2013. gadā Olaines novadā 54% (11072,5 ha) bija
valsts meži, 42% (8473,5 ha) privātie meži un 4%
(806,3 ha) pašvaldības meži.
Meži Olaines novadā 2013. gadā aizņēma 18148,7
ha, purvi 986,1 ha, infrastruktūras objekti 933,8
ha, lauces 254,2 un pārplūdušie klajumi 29,5 ha
(skat. 5. att.). 7

5%

5% 1%

0%

purvi

Pagasta dienvidu un dienvidrietumu daļas
notece ir uz lielāko Lielupes pieteku Iecavu (L127). Iecavas baseinu veido Mellupīte, Ežupīte,
Jāņupīte, Putnupe un melioratīvās notekas –
Stīpniekgrāvis un Baložu kanāls ar meliorācijas
grāvjiem.

infrastruktūras
objekti

Pa Olaines pilsētas DR robežu tek Puplas upīte,
kas ietek Misas upē. Cauri Jaunolainei tek Olaines
upe.

mežs

lauces
89%
ATTĒLS 5:

tiek novadīti attīrītie notekūdeņi no AS „Olaines
ūdens un siltums” un AS „Olainfarm” attīrīšanas
iekārtām. Misas upe pavasaros pārplūst pat līdz
atzīmei 5,8 m (abs.), sasniedzot pilsētas teritoriju
un pārslogojot pilsētas lietus kanalizācijas
sistēmu.

pārplūdušie
klajumi

MEŽU ZEMES OLAINES NOVADĀ 2013.
GADĀ (VALSTS MEŽA DIENETSTS)

2.5 VIRSZEMES ŪDENS RESURSI
Olaines novada teritorijā esošie virszemes ūdeņi
galvenokārt pieder pie Lielupes upju baseina
apsaimniekošanas apgabala. Tikai daļa no
Medumciema teritorijas pieder pie Daugavas
upju baseina apsaimniekošanas apgabala.
Lielākā upe novada teritorijā ir Misa (L-129), kas
veido lielāko noteces baseinu. Upe sākas
Vecumnieku paugurlīdzenumā, tās kopgarums
108 km. Augštecē upe uzņem divas lielas
pietekas, Zvirgzdi un Talci, ar atšķirīgiem sateces
baseiniem. Novada teritorijā lielākās pietekas ir
Olaine, Medaine, Pupla, Cena, kā arī
melioratīvās noteku sistēmas - Apšukalnu kanāls
un Stiebrāju grāvis.

Ūdenskrātuves
novadā
veidojušās
purvu
teritorijās – Melnais ezers, Vintapu ezers un
Stūnīšu ezers. Vintapu ezers ir gandrīz pilnībā
aizaudzis.
Atsevišķas
ūdenstilpes
purvu
teritorijās
veidojušās antropogēnās ietekmes rezultātā.
Izstrādātajos smilšu karjeros, laika gaitā
veidojušās beznoteces ūdenstilpes. Atsevišķas no
tām tiek aktīvi izmantotas rekreācijas vajadzībām
(piem. pie Sila kapiem, Jāņupē, Līdumu karjers
u.c.).

2.6 DERĪGO IZRAKTEŅU RESURSI8
No 19 novadā reģistrētajām būvmateriālu
izejvielu atradnēm, tiek izmantota tikai viena
smilts atradne „Kažoki – Rīgas raj.”, no sešām
kūdras atradnēm tiek izmantotas divas atradnes –
„Medēma” un „Cenas tīrelis” kuru teritorijas
iestiepjas arī blakus novadu administratīvajās
teritorijās (skat. 1. tab.).
Novadā atrodas arī saldūdens kaļķa un māla
atradnes, kuras netiek izmantotas.

Hidroloģiski
būtisku
ietekmi
uz
upes
caurplūdumu atstāja Daugavas – Misas kanāls,
kura izmantošana pašreiz ir pārtraukta. Misā

7

Valsts meža dienesta informācija par inventarizētajiem mežiem
valstī un tajos iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko
darbību, 2013. gads.

8

Saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu
bāzes datiem
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TABULA 1:

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Atradnes Nr.
686
680
472
471

5.
6.
7.
8.
9.
10.

DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADNES OLAINES NOVADĀ

Veids
Māls
Māls
Saldūdens kaļķis
Saldūdens kaļķis

2808
2789
2660
2618
2271
2270

Nosaukums
Dalbe
Misa – māls
Āpšukalns – Rīgas raj.
Baloži – saldūdens
kaļķis
Klīve DA iecirknis
Ispaš – Kalēji 2
Upesvijas
Vecais purvs
Vecramas
Kažoki – Rīgas raj.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2170
1858
1857
1856
1855
1854
1784
1043
1032
16804

Zirgu sils VI
Zirgu sils IV
Zirgu sils II
Zirgu sils I
Zirgu sils 5
Zirgu sils III
Klīve
Plakanciems II
Olaine
Medēma

Smilts
Smilts
Smilts
Smilts
Smilts
Smilts
Smilts
Smilts
Smilts
Kūdra

21.

16803

Cenas tīrelis

Kūdra

22.
23.
24.
25.
26.

16767
16766
16757
16756
LVĢMC DB
„Urbumi”
Nr.:613302
LVĢMC DB
„Urbumi” Nr.:
613300
LVĢMC DB
„Urbumi” Nr.:
613299

Medņu
Rubeņu, Kalves tīrelis
Nr.16757
Nr.16756
Indrāni

Kūdra
Kūdra
Kūdra
Kūdra
Pazemes ūdens –
sulfātu saldūdens

Parka (Olaine)

Pazemes ūdens –
sulfātu saldūdens

Olainfarm

Pazemes ūdens –
sulfātu saldūdens

27.

28.
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Smilts
Smilts
Smilts
Smilts
Smilts
Smilts

Atradnes izmantošana
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Izmanto ceļu būvei un laukumu
planēšanai
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Izmanto
lauksaimniecībā,
mēslojumam,
pakaišiem,
kurināmā frēzkūdra
Izmanto lauksaimniecībā un
mēslojumam
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Izmanto
Olaines
pilsētas
centralizētajai ūdensapgādei,
dzeramā ūdens ražošanai
Izmanto
Olaines
pilsētas
centralizētajai ūdensapgādei,
dzeramā ūdens ražošanai
Izmanto
AS
„Olainfarm”
ūdensapgādei
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3. IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMS
3.1 IEDZĪVOTĀJU SKAITS

2013

3.1.1 IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA
Pastāvīgo iedzīvotāju jeb faktiskais iedzīvotāju
skaits 9 2014. gada sākumā Olaines novadā bija
19 720, savukārt deklarēto, reģistrēto un
iedzīvotāju, kuriem nav spēkā reģistrācija
dzīvesvietā, skaits 10 uz 2014. gada 1. janvāri bija
20 325.
Pēdējo 20 gadu laikā Olaines novada teritorijā
pastāvīgi dzīvojošo iedzīvotāju skaits pieaudzis
par 1073 iedzīvotājiem jeb 5,4 %.
1993. gada sākumā tagadējā Olaines novada
teritorijā dzīvoja 18 776 iedzīvotāji, bet 2013.
gada sākumā 19 849 iedzīvotāji.
Iedzīvotāju skaits 20 gadu griezumā no 1999.
gada pakāpeniski audzis, bet no 2012. gada
iedzīvotāju skaits sācis samazināties (skat. 7.
att.).
Salīdzinot ar apkārtējām kaimiņu pašvaldībām,
pēc iedzīvotāju skaita Olaines novads ir
ceturtais lielākais novads pēc Rīgas pilsētas,
Jelgavas un Ķekavas novadiem (skat. 8. att.).
729 218
643615

19849

2012

20004

2011

20144

2010

20136

2009

20037

2008

19836

2007

19476

2006

19177

2005

18938

2004

18778

2003

18584

2002

18294

2001

18185

2000

17931

1999

17655

1998

17721

2003.gads

1997

2013.gads

1996

17926
18156

1995
27 127

Rīga

18584
16659
17245
24295
19849 10938
22337

Jelgavas
novads
ATTĒLS 6:

9

Ķekavas
novads

Olaines
novads

Mārupes
novads

IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKAS
SALĪDZINĀJUMS (CSP)

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas
pilsētās un novados uz 2013.gada sākumu, CSP
10
Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās uz 01.01.2014., Iedzīvotāju
reģistrs, PMLP

18483

1994

18383

1993

18776

16200

17200

18200

19200

20200

ATTĒLS 7:
IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA –
PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS GADA
SĀKUMĀ (CSP)
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3.1.2 DZIMUMSTRUKTŪRA UN
VECUMSTRUKTŪRA

3.1.3 DEMOGRĀFISKĀ SLODZE

11

Olaines novadā pēc dzimuma struktūras vairāk ir
sieviešu, 2014. gada sākumā novadā dzīvoja 10
653 sievietes un 9 067 vīrieši (skat. 8. att.).
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Olaines novada demogrāfiskās slodzes rādītājs
2014. gada sākumā bija 561, 2013. gadā - 540,
bet 2012. gadā – 528 13.
Darbspējas vecumu nesasniegušo skaits vidēji uz
1000 personām 2013. gada sākumā – 233, virs
darbspējas vecuma – 307. 14
Olaines novada demogrāfiskās slodzes rādītājs
2013. gada sākumā bija 540, zemāks nekā vidēji
valstī (583), Rīgas reģionā (577) un kaimiņu
pašvaldībās: Babītes (547), Baldones (595),
Iecavas (566), Jelgavas (561), Ķekavas (555),
Mārupes (544), Ozolnieku (603) novados un Rīgā
(577) (skat. 10. att.).

588

530

Sievietes
0

5 000

ATTĒLS 8:

10 000

3067;
15%

13399;
66%

11

566 569 561
558
547 555
540
544
529
528

603
577
560

PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS PĒC
DZIMUMA (CSP)

Līdz
darbaspējas
vecumam
Darbaspējas
vecumā

ATTĒLS 9:

597

Vīrieši

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdz darbspējas
vecumam 2014. gada sākumā Olaines novadā bija
3067 (15%), darbspējas vecumā – 13399 (66%),
bet virs darbspējas vecumā – 3859 (19%) (skat. 9.
att.).
3859;
19%

547

595

Pēc
darbaspējas
vecuma
GALVENĀS IEDZĪVOTĀJU VECUMA
12
GRUPAS (PMLP)

Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma; Īpatsvars līdz darbspējas,
darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajos reģionos,
republikas pilsētās un novados, CSP

2012.gads
ATTĒLS 10:

2013.gads

DEMOGRĀFISKĀ SLODZES LĪMEŅA
SALĪDZINĀJUMS (CSP)

3.1.4 DABISKĀ KUSTĪBA
Iedzīvotāju skaitu ietekmējošs faktors ir
iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums. Olaines
novadā pēdējos gados, līdzīgi kā Latvijā kopumā,
šis rādītājs ir bijis negatīvs, tikai 2013. gadā
dzimušo skaits pārsniedzis mirušo skaitu.
Dzimušo skaits 2013. gadā – 208, mirušo skaits –
124. Dzimušo skaits 2012. gadā – 172, mirušo –

12

Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās uz
01.01.2014., Iedzīvotāju reģistrs, PMLP
13
Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas
pilsētās un novados gada sākumā, CSP
14
Iedzīvotāju vecumstruktūru raksturojošs rādītājs (darbspējas
vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000
personām darbspējas vecumā)
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195. Dzimušo skaits 2011. gadā - 174, mirušo 179.
Dabiskais pieaugums 2013. gadā bija pozitīvs, 84,
2012. gadā -23, bet 2011. gadā -5 (skat. 11. att.).
300
200

208

172

195

174

179

124
100
0
-100

84
-5

-23
2013. gads

Dzimuši
ATTĒLS 11:

2012. gads

Miruši

2011. gads

Dabiskais pieaugums

DABISKĀS KUSTĪBAS RĀDĪTĀJI (OLAINES
NOVADA PAŠVALDĪBAS DATI)

2013. gadā Olaines novadā noslēgtas 84 laulības,
2012. gadā 80 laulības. 15
Pēc juridiskā ģimenes stāvokļa 7949 jeb 39% no
visiem novada iedzīvotājiem ir precējušies, 2454
jeb 12% - šķīrušies (skat. 12. att.).

2011. gadā iedzīvotāju migrācijas saldo rādītājs
novadā bija -117, 2012. gadā rādītājs nedaudz
uzlabojās un sasniedza -81, bet 2013. gadā -155.

3.1.6 NACIONĀLAIS SASTĀVS UN PILSONĪBA
Pēc nacionālā sastāvā 8636 jeb 43,5% no visiem
Olaines novada iedzīvotājiem 2013. gada sākumā
bija latvieši, 7763 jeb 39,1% krievi, 1213 jeb 6,1%
baltkrievi, 647 jeb 3,3% ukraiņi, 521 jeb 2,7% poļi,
227 jeb 1,1% lietuvieši, bet 842 jeb 4,2% citas
tautības pārstāvji (ieskaitot neizvēlētu un
nenorādītu tautību) (skat. 13. att.).

647; 3%
8636;
44%
Latvieši
Baltkrievi
Citas tautības
ATTĒLS 13:

7949;
39%

2454;
12%
1558; 8%

8155;
41%
Neprecējies/ neprecējusies
Precējies/ precējusies
Šķīries/ šķīrusies
Atraitnis/ atraitne
ATTĒLS 12:
IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PĒC
JURIDISKĀ ĢIMENES STĀVOKĻA 2011. GADA 1.
MARTĀ (CSP)

3.1.5 MIGRĀCIJA 16
Iedzīvotāju skaitam Olaines novadā ir tendence
nedaudz samazināties. Samazināšanās notiek ne
tikai uz dabiskās kustības, bet arī uz ilgtermiņa
migrācijas pamata.

521; 3%
1213;
6%
227; 1%

7763;
39%

842; 4%
Krievi
Lietuvieši

Poļi
Ukraiņi

IEDZĪVOTĀJU NACIONĀLAIS SASTĀVS
2013. GADA SĀKUMĀ (CSP)

36% Olaines novada pastāvīgo iedzīvotāju mājās
pārsvarā lietotā valoda ir latviešu valoda, 54% krievu valoda, 0,2% - cita valoda (pārējo 9,9%
iedzīvotāju mājās pārsvarā lietotā valoda nav
zināma) 17.
Pēc valstiskās piederības uz 2014. gada 1. janvāri
18
novadā kopā reģistrēti 14741 Latvijas pilsoņi,
4581 – nepilsoņi, 1 – bezvalstnieks un pārējie –
732.

3.1.7 IZGLĪTĪBAS LĪMENIS
Pēc 2011. gada Tautas skaitīšanas datiem Olaines
novadā, vecumā no 15 gadiem, pēc izglītības
līmeņa lielākais skaits bija iedzīvotāju, kas sekmīgi
ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai
arodizglītību - 35%. Vispārējo vidējo izglītību
ieguvuši 24% iedzīvotāju, 21% augstāko izglītību,

17
Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas
pilsētām un novadiem pēc dzimuma, mājās pārsvarā lietotās valodas
un pa vecuma grupām 2011.gada 1.martā, CSP
15

Olaines novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats.
Ilgtermiņa migrācija statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un
novados, CSP
16

18
Iedzīvotāju reģistrs, Iedzīvotāju skaits pašvaldībās sadalījumā pēc
valstiskās piederības, PMLP
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bet 16% iedzīvotāju ir tikai pamatizglītība, 4%
iedzīvotāju ir zemāka izglītība par pamatizglītību.
Nesasniedzot pat vienu procentu, 37 iedzīvotāji,
ieguvuši doktora grādu, bet 10 iedzīvotāji neprot
ne rakstīt, ne lasīt (skat. 14. att.). 19
0% 0%
4%

Apdzīvojuma struktūra, novadā veidojusies
monocentriska. Lielākais iedzīvotāju skaits
Olaines novadā koncentrējies Olaines pilsētā un
atsevišķos lielākajos ciemos. Novads ir unikāls ar
to, ka tajā atrodas 47 dārzkopības kooperatīvi,
kuri arvien vairāk tiek patstāvīgi apdzīvoti un
iedzīvotāju skaits tajos pieaug.
Galvenais pakalpojumu centrs novadā ir Olaine,
bet piedāvātais pakalpojumu klāsts neatbilst
iedzīvotāju vajadzībām un kvalitātei. Daļa
iedzīvotāju izmanto pakalpojumus Rīgā vai
Jelgavā.

16%
35%

21%

24%
profesionālā vidējā izglītība vai arodizglītība
vispārējā vidējā izglītība
augstākā izglītība
pamatizglītība
zemāka par pamatizglītību
doktora grāds
neprot ne lasīt, ne rakstīt

ATTĒLS 14:

IZGLĪTĪBAS
(CSP)

LĪMENIS

OLAINES

NOVADĀ

3.2 APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA
Olaines novads tika izveidots 2009. gadā,
apvienojot novadā Olaines pilsētu un Olaines
pagastu.

ATTĒLS 15:
TABULA 2:

Teritorijā atrodas vairāki ciemi - Apšukalni, Blijas,
Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas,
Jaunolaine, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems,
Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki,
Stūnīši, Vaivadi un Virši (skat. 15. att.).
Lielākās apdzīvotās vietas - Olaines pilsēta,
Jaunolaine, Stūnīši, Medemciems, Jāņupe,
Pārolaine, Pēternieki, Stīpnieki, Vaivadi, Bērzpils,
Dāvi (skat. 2. tab.).
Novada centrs - Olaines pilsēta, novada nozīmes
centrs - Jaunolaine, vietējās nozīmes centrs/ciems
- Jāņupe, Medemciems, Pēternieki un Stūnīši
(t.sk. Gaismas).

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA

IEDZĪVOTĀJU SKAITS LIELĀKAJOS
CIEMOS (PAŠVALDĪBAS DATI)

Apdzīvotā vieta

Iedzīvotāju skaits 2012.
20
gads

Olaines pilsēta

12 980

Jaunolaine

3 369

Stūnīši (t. sk. Gaismas)

1 173

Medemciems

963

Jāņupe

655

Pārolaine

356

Pēternieki

291

19

15 gadu un vecāki Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem
reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc augstākā sekmīgi
iegūtā izglītības līmeņa, dzimuma un pa vecuma grupām 2011.gada
1.martā, CSP

20

Dati no Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. –
2030.
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3.3 IEDZĪVOTĀJU SKAITA PROGNOZE

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI21

Laika posmā no 2000. gada līdz 2011. gadam
iedzīvotāju skaits Olaines novadā ir pieaudzis
vidēji par 201 iedzīvotāju, bet pēdējo trīs gadu
laikā iedzīvotāju skaits vidēji gadā samazinājās
par 95 iedzīvotājiem. Iedzīvotāju skaita izmaiņas
ik gadu būtiski ietekmējuši mainīgie dabiskā
pieauguma un migrācijas saldo radītāji.

No aptaujātajiem Olaines novada iedzīvotājiem
83,7% tuvāko piecu gadu laikā neplāno mainīt
dzīvesvietu, 10,9% plāno mainīt dzīvesvietu
Olaines novada robežās. 4,5% vēlas mainīt dzīves
vietu ārpus Olaines novada Latvijas robežās, bet
un 1% aptaujāto ārpus Latvijas.
Iemesli dzīves vietas maiņai ir dažādi. Olaines
novada robežās dzīvojošie dzīves vietu vēlas
mainīt, jo pašlaik mājokli īrē, nepieciešamas
lielākas telpas vai vēlas dzīvot atsevišķi no
vecākiem. Latvijas robežās dzīves vietu mainīt
vēlas, jo nevar atrast darbu Olaines novadā vai
neapmierina dzīves vide.

Iedzīvotāja skaita izmaiņas Olaines novadā,
ņemot vērā iedzīvotāju skaitu pēdējo gadu laikā,
pēc optimistiskās prognozes būtiski nemainīsies,
bet pēc reālās prognozes iedzīvotāju skaits
novadā pakāpeniski samazināsies. No 2014. gada
līdz 2020. gadam, pēc reālās prognozes,
iedzīvotāju skaits novadā samazināsies par 579
iedzīvotājiem (skat. 16. att.).
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ATTĒLS 16:

OLAINES IEDZĪVOTĀJU SKAITA
22
PROGNOZE LĪDZ 2020. GADAM

21
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši kopā 208 respondenti.
22
Olaines novada iedzīvotāju skaita prognozes aprēķiniem izmantoti
dati no LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, par pastāvīgo
iedzīvotāju skaitu Olaines novadā.
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4. DZĪVES VIDE
4.1 IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS UN
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PIEEJAMĪBA
Olaines novada pašvaldība nodrošina novada
iedzīvotājiem iespēju iegūt pirmsskolas izglītību,
pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, kā arī
ārpusskolas izglītību, pieaugušo izglītību un
profesionālās ievirzes izglītību. Visas izglītības
iestādes
strādā
ar
licencētām
izglītības
programmām.
Olaines novadā darbojas šādas izglītības iestādes:
 Pirmsskolas izglītības iestādes (PII):








• PII „Dzērvenīte” (Olainē);
• PII „Zīle” (Olainē);
• PII „Magonīte” (Jaunolainē);
• PII „Ābelīte” (Olainē);
• privātā PII „Saulīte” (Olainē).
Vispārējās izglītības iestādes:
• Olaines 1. vidusskola ar struktūrvienību
Olaines sākumskola (Jaunolaine);
• Olaines 2. vidusskola.
Profesionālā ievirzes izglītības iestāde:
• Olaines Mūzikas un mākslas skola.
Profesionālā izglītības iestāde:
• Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledža.
Olaines Pieaugušo izglītības centrs.

Pašvaldība 2010. gadā izveidoja Olaines novada
pedagoģiski medicīnisko komisiju, kura veic
pirmsskolas vecuma bērnu un 1. - 4.
klašu skolēnu psiholoģisku un medicīnisku izpēti,
lai ieteiktu izglītojamā attīstībai, spējām un
veselības stāvoklim piemērotāko izglītības
programmu. Izvērtē ģimenes ārsta vai ārstu
komisijas atzinumu un izglītojamā spējām, sniedz
atzinumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo
izglītošanās nepieciešamību mājās. Olaines
novada pedagoģiski medicīniskā komisija Olaines
novadā deklarētajiem izglītojamajiem ir bez
maksas.
Pašvaldība finansiāli atbalsta izglītības iestāžu
pedagogus un interešu pulciņus, visu novada
bērnu un jauniešu sporta pulciņu darbību. Pašreiz
pastāvošais modelis – „Nauda seko skolēnam”

nodrošina novada skolu licencēto izglītības
programmu realizāciju pilnā apjomā un iespēju
nodrošināt skolotājus visos mācību priekšmetos.
Bērniem no maznodrošinātām ģimenēm skolās
tiek piešķirtas brīvpusdienas. Pašvaldība sedz
pilnībā vai 50% apmērā (izvērtējot individuāli)
Olaines novadā deklarētiem bērniem braukšanas
izdevumus sabiedriskajā transportā, kas saistīti ar
bērnu braucieniem no deklarētās dzīvesvietas līdz
tuvākai vispārizglītojošai izglītības iestādei un
atpakaļ, ka arī nodrošina skolēnu pārvadājumus.

4.1.1 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
PII „DZĒRVENĪTE” (Olaines pilsēta) 2013./2014.

m. g.
bērni.

bija 10 grupiņas, kuras apmeklēja 219

Izglītības iestādē īsteno LR IZM licenzētas
programmas:
 vispārizglītojošo programmu latviešu valodā

bērniem no 2 līdz 3 gadiem (viena grupa) un
no 3 līdz 7 gadiem (četras grupas);
 mazākumtautību vispārizglītojošo programmu
krievu valodā bērniem no 2 līdz 3 gadiem
(viena grupa) un no 3 līdz 7 gadiem (četras
grupas).

PII „ZĪLE” (Olaines pilsēta) 2013./2014.m.g.

darbojās 13 grupas, kuras apmeklēja 264 dažādu
tautību bērni no 2 līdz 7 gadu vecumam.

Izglītības iestāde strādā pēc LR IZM licenzētās
programmas:
 pirmsskolas izglītības programma;
 mazākumtautību izglītības programma;
 interešu izglītības programma (deju pulciņš).

PII „MAGONĪTE” (Jaunolaine) 2013./2014.m.g.
darbojās 13 grupas, kuras apmeklēja 296 bērni no
2 līdz 7 gadu vecumam. Jaunajā korpusā, kuru
uzcēla 2010. gadā, ir papildus sešas grupas,
sporta zāle, virtuve, noliktavas un administrācijas
telpas. PII „Magonīte” darbojas eko programma.

PII „ĀBELĪTE” (Olaines pilsēta) ir speciālā
pirmsskolas izglītības iestāde, kuru apmeklē bērni
ar fiziskās vai valodas attīstības traucējumiem,
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kurā 2013./2014.m.g. darbojās 10 grupas: 2
grupas izglītojamiem ar fiziskās attīstības
traucējumiem, 6 grupas izglītojamiem ar valodas
attīstības traucējumiem, kurās tiek integrēti bērni
ar garīgā un jaukta tipa attīstības traucējumiem.
2013./2014.m.g.
iestādi
apmeklēja
150
izglītojamie.
Divas pirmsskolas izglītības grupas finansē Olaines
novada pašvaldība. Iestāde tiek finansēta arī no
valsts līdzekļiem.
PII “Ābelīte” realizē 9 licenzētas programmas:

















speciālā pirmsskolas izglītības programma
izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
speciālā
pirmsskolas
mazākumtautību
izglītības programma izglītojamiem ar
valodas traucējumiem;
speciālā pirmsskolas izglītības programma
izglītojamiem
ar
fiziskās
attīstības
traucējumiem;
speciālā
pirmsskolas
mazākumtautību
izglītības programma izglītojamiem ar
fiziskās attīstības traucējumiem;
speciālā pirmsskolas izglītības iestādes
“Ābelīte” programma izglītojamiem ar
jauktiem attīstības traucējumiem;
speciālā pirmsskolas izglītības iestādes
“Ābelīte” mazākumtautību programma
izglītojamiem
ar
jauktiem
attīstības
traucējumiem;
speciālā pirmsskolas izglītības iestādes
“Ābelīte” programma izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem;
speciālā pirmsskolas izglītības iestādes
“Ābelīte” mazākumtautību programma
izglītojamiem
ar
garīgās
attīstības
traucējumiem;
pirmsskolas izglītības programma.

Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes bērni,
licenzēto
programmu
ietvaros
apgūst
peldētapmācību.

PII „SAULĪTE” (Olaines pilsēta) ir privātā

pirmsskolas izglītības iestāde. Savu darbību
uzsāka 2003. gada 1. septembrī, lai nodrošinātu
Olaines novada administratīvajā teritorijā
reģistrētos bērnus ar iespēju iegūt pirmsskolas
izglītību no 1 gada vecuma.
PII „Saulīte” piedāvā „Bēbīšu skoliņu”, grupiņas: 1
– 2 gadiņi, 3 – 4 gadiņi un 5 – 6 gadiņi.

Olaines novada pašvaldība atbalsta vecākus ar
līdzfinansējumu.

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI23
Pirmskolas izglītības pakalpojumu pieejamība un
kvalitāte 55,9% jeb 105 aptaujātos, Olaines
novada iedzīvotājus apmierina, 19,7% jeb 37
aptaujātos drīzāk apmierina, bet 2,7% jeb 5
aptaujātos drīzāk neapmierina vai neapmierina.
21,8% jeb 41 aptaujātajam iedzīvotājam nav
viedokļa par šo pakalpojumu, jo to neizmanto.

4.1.2 VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
OLAINES 1. VIDUSSKOLA (Olaines pilsēta) ar
OLAINES
SĀKUMSKOLA
struktūrvienību
(Jaunolainē).

2013./2014. m. g. skolā bija 39 klašu komplekti,
t.sk. astoņas Olaines sākumskolā un pirmsskolas
grupa. Kopējais skolēnu skaits 2013./2014.m.g.
bija 811, t.sk. pirmskolā – 15, sākumskolā – 332,
pamatskolā – 334, vidusskolā – 96.
Skolā strādā 75 skolotāji un 36 tehniskie
darbinieki.
Skolā tiek realizētas
programmas:

sekojošas

izglītības

 pirmsskolas izglītības programma;
 pamatizglītības programma;
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā

virziena programma;

 pamatizglītības pirmā posma (1.-4. klase)

mazākumtautību programma (tiek realizēta
Olaines sākumskolā);
 speciālās pamatizglītības 1. posma (1.-4. klase)
programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem
(tiek
realizēta
Olaines
sākumskolā);
 speciālās pamatizglītības 1. posma (1.-4. klase)
mazākumtautību programma izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem (tiek realizēta
Olaines sākumskolā).
Skolā ir moderni iekārtota bibliotēka, kuras
grāmatu fondā ir vairāki tūkstoši grāmatu,
ieviesta programma „ALISE”. Skolēni sporta

23
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
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stundu laikā apgūst peldētprasmi Olaines
peldbaseinā un ziemas sezonā bez maksas apgūst
slidošanas prasmes pilsētas slidotavā.
2007./2008.m.g. Olaines 1. vidusskolai tika
uzbūvēta piebūve, kurā tika izveidoti 23 mācību
kabineti, mūsdienīga konferenču zāle, telpas
interešu izglītības un sporta nodarbībām, kā arī
papildus palīgtelpas. Jaunuzceltajā piebūvē skolā
darbojas arī pilnas dienas pirmsskolas grupa 5 – 6
gadīgo bērnu apmācībai.
Skolas ēdnīca un virtuve ir ieguvusi modernu,
vizuāli pievilcīgu veidolu ar jaunām iekārtām un
mēbelēm.

OLAINES 2. VIDUSSKOLĀ (Olaines pilsēta)

2013./2014. m. g. mācījās 694 skolēni (t.sk.
pirmsskolas sagatavošanas grupa).

Skolā strādā 65 skolotāji un 31 tehniskais
darbinieks. Skola nokomplektēta ar atbalsta
personālu - psihologu, sociālo pedagogu,
logopēdu, speciālo pedagogu, medmāsu un
pedagoga palīgu.
Skola īsteno 4 izglītības programmas:
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā

virziena mazākumtautību programma;
 mazākumtautību pamatizglītības programma;
 mazākumtautību
pirmsskolas
izglītības
programma;
 speciālās pamatizglītības mazākumtautību
programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem.

Skolēnu vajadzībām mācību procesā ir izveidots
metodiski informatīvais centrs (bibliotēka,
lasītava, videozāle, konferenču zāle, trenažieru
zāle). Skolēni sporta stundu laikā apgūst
peldētprasmi Olaines peldbaseinā un ziemas
sezonā bez maksas apgūst slidošanas prasmes
pilsētas slidotavā.
Skolā plaši izvērsta interešu izglītība - rokdarbi,
dizains, teātra studija, tautu dejas, ritmika,
modernas dejas, koris, kokapstrāde, pērļošana,
vieglatlētika, mākslas vingrošana, tūrisms,
fotopulciņš, rokas bumba, diplomātu skola, „I like
English” un skolas muzejs.

27

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI24
Vispārējās izglītības pakalpojumi novadā kopumā
vērtēti pozitīvi, jo 47,3% jeb 88 aptaujātos tie
apmierina, bet 21,5% jeb 40 - atzīmējuši drīzāk
apmierina. Tikai 4,9% aptaujāto iedzīvotāju
neapmierina sniegtie izglītības pakalpojumi.
26,3% nav viedokļa par šiem pakalpojumiem.

4.1.3 PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE

OLAINES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA (Olaines

pilsēta) ir profesionālās ievirzes skola, kurā bērni
var pilnveidoties, apgūstot zīmēšanas, veidošanas
un muzicēšanas prasmes. 2013./2014.m.g.
izglītības iestādē izglītību apguva 267 audzēkņi,
no tiem – 177 audzēkņi mācījās mūzikas nodaļā,
bet 90 – mākslas nodaļā. Skolas mērķis ir izglītot
un attīstīt profesionālās spējas audzēkņiem,
bagātinot viņu estētisko pasauli.
Pedagoģisko procesu skolā realizē 22 skolotāji,
bet saimniecisko darbību 6 tehniskie darbinieki.
Pedagogi izmantojot iespēju, piedalījušies ES
atbalstītos tālākizglītības kursos, kur ieguvuši
sertifikātus un mācību stipendijas.
Olaines Mūzikas un mākslas skola tradicionāli
turpina sadarbību ar citām Olaines pašvaldības
iestādēm: Olaines 1. un Olaines 2. vidusskolu, PII
„Zīle”, „Dzērvenīte”, „Ābelīte”, „Magonīte”,
Olaines kultūras centru, Olaines Vēstures un
mākslas muzeju, Pieaugušo izglītības centru,
Olaines sociālās aprūpes centru. Minētajās
iestādēs skolas audzēkņi sniedz koncertus, rīko
izstādes un piedalās dažādos sadarbības
projektos.
Skolā uzlabota materiālā bāze, iepirkti dažādi
mācību līdzekļi - flauta, čells, vijoles, vijoles un
čella lociņi, vijoļu futlāri, stīgas, vijoļu balstiņi, 30
nošu pultis u.c. Skolā ir papildināta bibliotēka ar
jauniem nošu krājumiem un mākslas grāmatām.
Mākslas klasē iegādāti mācību uzskates materiāli,
mācību darba piederumi, šujmašīna, overloks,
darba galdi, uzskates līdzekļu plaukti, skapji un
darba krēsli.

24
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
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NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI25
Interešu izglītības pakalpojumu kvalitāte un
pieejamība apmierina 27,5% jeb 50 aptaujātos
iedzīvotājus, drīzāk apmierina 36,3% jeb 66.
Pakalpojumu
kvalitāte
un
pieejamība
neapmierina 4,6% jeb 14 aptaujas dalībnieku.
28,6%, jeb 52 aptaujātie iedzīvotāji neizmanto šos
pakalpojumus vai viņiem nav viedokļa par tiem.

4.1.4 PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
OLAINES MEHĀNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS KOLEDŽA

(Olaines pilsēta) ir valsts akreditēta profesionālās
augstākās izglītības iestāde ar struktūrvienību profesionālā vidusskola.
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semināru
nodarbības
par
iedzīvotājus
interesējošām tēmām. 2012. gadā notika 25
pasākumi un aktivitātes.

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI27
Pieaugušo izglītības iespējas Olaines novadā
apmierina 20,3% jeb 37 aptaujātos iedzīvotājus,
drīzāk apmierina 25,3% jeb 46, drīzāk
neapmierina 13,7% jeb 25, neapmierina 3,3% jeb
6 aptaujas dalībniekus. 37,4% jeb 68 aptaujātie
iedzīvotāji neizmanto šos pakalpojumus vai
viņiem nav viedokļa par šo tēmu.

Olaines novada pašvaldība sadarbojas ar Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas koledžu. 2009. gadā
sadarbībā ar IZM, NVA, uzņēmējiem, koledžu un
citiem sadarbības partneriem, kopīgi tika
izveidota
bezdarbnieku
pārkvalifikācijas
programma Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledžā, apmācībai un atgriešanai darba tirgū, kur
cilvēki iegūst reālas darbavietas.

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI26
Profesionālās izglītības pakalpojumu kvalitāte
apmierina 14,9% jeb 27 aptaujātos, drīzāk
apmierina 25,4% jeb 46 aptaujātos, 7,2% jeb 13
aptaujātos neapmierina vai drīzāk neapmierina.
52,5% jeb 95 aptaujātajiem nav viedokļa šajā
jautājumā.

4.1.5 PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS
Novadā tiek domāts par to, lai tiktu dota iespēja
iegūt papildizglītību pieaugušajiem. Izglītību mūža
garumā Olaines novadā piedāvā PIEAUGUŠO
IZGLĪTĪBAS CENTRS (Olaines pilsētā), kas darbojas
kopš 1997. gada.
Pieaugušo izglītības centrs realizē neformālās
izglītības apmācības, organizē kursus, pavasara un
rudens ekskursijas pa Latviju, lekcijas un

25
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
26
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.

27
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
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SVID ANALĪZES KOPSAVILKUMS „IZGLĪTĪBA” 28
Stiprās puses

Vājās puses

• Pašvaldības finansējums.
• 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 tālākajās teritorijās, tādēļ vecāki ved bērnus uz
blakus esošo pašvaldību izglītības iestādēm).
• Nav attīstīta tehniskās jaunrades joma novadā.
• PII trūkums ciemu teritorijās ārpus pilsētas.
• Nav sporta zāles pagasta teritorijā.

Iespējas

Draudi

• Rīgas un Jelgavas jaunieši nāk studēt un apgūt
profesionālo izglītību.

•
•
•

28

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).

Sagatavots, izmantojot, Attīstības programmas izstrādes darba grupas „Izglītība, kultūra, sports” (18.03.2014.) rezultātus.
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 sekmēt amatiermākslas kolektīvu attīstību un

4.2 KULTŪRA

pilnvērtīgu iesaisti Olaines novada pasākumos
un valsts svētkos;
 sekmēt sadarbību starp valsts, pašvaldības un
sabiedriskajām kultūras institūcijām;
 veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem
virzītu kultūrpārvaldību.

4.2.1 KULTŪRAS IESTĀDES UN AKTIVITĀTES
4.2.1.1

OLAINES KULTŪRAS CENTRS

Olaines novada pašvaldības iestāde „Olaines
Kultūras centrs” (Olaines pilsētā) īsteno funkcijas,
kas veicina amatiermākslas kolektīvu attīstību un
kultūras procesu norisi Olaines novadā. Kultūras
centrs ir centrālais Olaines novada kultūras dzīves
veidotājs, kas iesaista sabiedrību kultūras
procesos un sniedz kultūras un bibliotēku
darbības pakalpojumus novadā (skat. 3. un 4.
tab.).

Olaines Kultūras centra pārraudzībā esošās
struktūrvienības:
 Olaines Kultūras nams, Zeiferta ielā 11,

Olainē, Olaines novads;

 Jaunolaines Kultūras nams, Meža ielā 2,

Jaunolainē, Olaines pagasts, Olaines novads;
Bibliotēka, Meža ielā 2,
Jaunolainē, Olaines pagasts, Olaines novads;
 Gaismu Bibliotēka, Gaismas ielā 1-1, Stūnīši,
Olaines pagasts, Olaines novads;
 Olaines Bibliotēka, Zemgales ielā 24, Olainē,
Olaines novads un bibliotēkas bērnu
literatūras nodaļa, Kūdras ielā 16, Olainē,
Olaines novads;
 Olaines Mežaparka estrāde.
 Jaunolaines

Olaines Kultūras centra uzdevumi:
 pārzināt un koordinēt valsts un pašvaldības

kultūrpolitikas īstenošanu Olaines novadā;

 sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību

un kultūras pieejamību Olaines novadā;

 veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības

attīstībai, stimulēt tiekšanos pēc izglītošanās
un izcilības;

TABULA 3:

KULTŪRAS NAMS

Olaines Kultūras
nams

ATRAŠANĀS

PASĀKUMU

PASĀKUMU

VIETA

SKAITS

APMEKLĒTĀJU

2013.GADĀ

KOPSKAITS

65

13915

Zeiferta iela
11, Olaine

KULTŪRAS NAMU AKTIVITĀTE

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

• bērnu deju kolektīvs "Oļi", vecuma grupa no 4
līdz 13 gadiem;
• vidējās paaudzes deju kolektīvs "Janita", vecuma
grupa no 35 līdz 55 gadiem;
• jauktais koris "Dziesma", vecumā no 18 līdz
sirmam vecumam;
• sieviešu vokālais ansamblis "Undīne", vecumā no
18 līdz sirmam vecumam;
• sieviešu vokālais ansamblis "Ivuški", vecumā no
18 līdz sirmam vecumam;
• bērnu vokālais ansamblis "Olaines cālīši",
vecumā no 3 līdz 7 gadiem;
• bērnu popgrupas ansamblis „Domino”, vecumā
no 7 līdz 12 gadiem;
• jauniešu teātra studija "Oda", vecumā no 14 līdz
30 gadiem;
• folkloras kopa "Dzedzieda", dažādu vecumu
grupas;
• līnijdeju kolektīvs „Jazz Box”, vidējā vecuma
grupa un senioru grupa
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KULTŪRAS NAMS

Jaunolaines
kultūras nams

ATRAŠANĀS

PASĀKUMU

PASĀKUMU

VIETA

SKAITS

APMEKLĒTĀJU

2013.GADĀ

KOPSKAITS

45

7302

Meža iela 2,
Jaunolaine

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

• BDK „Pienenīte” no 4-20 gadiem – 128
dalībnieki;
• BVK „Spārītes” jaunākā un vecākā grupa – 9
dalībnieki;
• senioru vokālais ansamblis „Sarma” - 6
dalībnieki;
• pieaugušo deju pulciņš;
• jauniešu tautas deju kolektīvs „Kalējs”;
• darbojas interešu klubs „Patvāris”;
• darbojas biedrība „Oriental Flowers”;
• klubs „Gamma”;
• galda spēļu nodarbības (teniss, novuss,
badmintons)

4.2.1.2 OLAINES MEŽAPARKA ESTRĀDE

4.2.2 BIBLIOTĒKAS

Olaines Mežaparka estrāde tika atklāta 2012.
gada maijā. Pasākumi estrādē tiek organizēti no
maija līdz septembra mēnesim. Estrādē tiek rīkoti
sadarbības pasākumi, amatieru kolektīvu
koncerti, viesmākslinieku koncerti un rādīts
brīvdabas kino.

Olaines
novada
iedzīvotāju
bibliotekāro
apkalpošanu Olaines novada administratīvajā
teritorijā nodrošina 3 bibliotēkas:
 Olaines Bibliotēka (Olaine), kurā darbojas

pieaugušo abonements, lasītava un Bērnu
literatūras nodaļa (Kūdras iela 16, Olaine);
 Jaunolaines Bibliotēka (Jaunolaine);
 Gaismu Bibliotēka (Stūnīši) (skat. 4. tab.).

Estrāde darbojas tikai dažas vasaras, bet tajā tiek
rīkoti pasākumi, kuri kļuvuši par novada
tradicionāliem svētkiem:

Visās novada Bibliotēkās ir pieejami bezmaksas
interneta pakalpojumi.

 Olaines novada svētku pasākums maija
nogalē;
 ielīgošanas pasākums un zaļumballe;
 Jauniešu dienai veltīts pasākums un diskotēka;
 „Rock Out” pasākums.

Olaines Bibliotēkai nepieciešamas jaunas telpas,
kur būtu pietiekoši vietas gan bibliotēkas
krājumam un tehnoloģiskajām iekārtām, gan tās
lietotājiem
un
bibliotēkas
darbiniekiem.

Kopā Olaines Mežaparka estrādē 2013. gadā
notika 15 pasākumi.

BIBLIOTĒKA

ATRAŠANĀS VIETA

KRĀJUMU KOPSKAITS

TABULA 4:

BIBLIOTĒKU ĪSS RAKSTUROJUMS

LASĪTĀJU

APMEKLĒJUMI
2013. GADA

KOPSKAITS

LAIKĀ

DATORU SKAITS
LASĪTĀJIEM

Olaines Bibliotēka

Olaine

19481

1121

14083

5

Bērnu literatūras nodaļa

Olaine

10681

720

9813

5

Jaunolaines Bibliotēka

Jaunolaine

9296

310

4998

4

Gaismu Bibliotēka

Stūnīši

8598

224

5281

3

29

Olaines novada Pašvaldības dati.
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4.2.3 OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJS

30

Muzejs ir Olaines novada pašvaldības iestāde, kas
dibināta 1995. gada 22. novembrī Olaines pilsētā.
Apmeklētājiem atvērts no 1997. gada, akreditēts
līdz 2018. gadam. Muzeja apmeklētāju skaits
pēdējo gadu laikā pieaudzis (skat. 17. att.).
Muzeja pamatuzdevums ir veicināt Latvijas
sabiedrības izpratni par Olaines novada attīstību
ietekmējošiem faktoriem un tā lomu Latvijas
tautsaimniecībā, veidojot pozitīvu Olaines novada
tēlu.
Muzejs
apzinājis
Olaines
novada
ievērojamākos cilvēkus, vāc, saglabā, dokumentē,
pēta, eksponē un popularizē Olaines novada
dabas, garīgās un materiālās kultūras, Latvijas
purvu, kūdras veidošanās, attīstības un
izmantošanas vērtības.
Muzeja funkcijas ir realizēt muzeja krājuma
komplektēšanas politiku, veikt zinātniski pētniecisko
darbu, izglītot dažādas mērķauditorijas, publicēt
zinātniskus pētījumus, veidot informatīvus stendus
u.c. materiālus.
Muzeja krājuma
ekspozīcijās:

papildināšana

notiek

šādās

Olaines novada vēsture;
Olaines pilsētas vēsture;
Teodors Zeiferts;
Purvs, tā veidošanās vēsture;
Olaines plastmasu pārstrādāšanas rūpnīcas
vēsture;
 Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīcas „Biolar”
vēsture;
 Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca
„Olainfarm”.






Muzeja krājumus apmeklētāji var iepazīt izstādes
muzejā un ārpus tā. Muzejs apmeklētājiem
piedāvā izglītojošus pasākumus, nodarbības,
radošās darbnīcas, lekcijas, konferences un
tematiskos pasākumus.
Tematiskie pasākumi:
 akcija „Muzeju nakts 2014”;
 Piedzīvosim Jāņus;
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Dati no Olaines novada publiskā pārskata par 2012.gadu, Olaines
novada pašvaldība

 Paaudžu tikšanās;
 Barikādēm – 20;
 Piemiņas zīmju izsniegšana 1991. gada

barikāžu dalībniekiem.
 „1. pasaules karš Olaines novadā”.
2012.

6 802

2011.

6 785

2010.

5 393

2009.

5 239

2008.

4 742

2007.

3 503

2006.

3 264

2005.

1 653

2004.

1 603

2003.

1 552

2002.

2 351

2001.

1 029

2000.

924
0

2000

4000

6000

ATTĒLS 17:
OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJA APMEKLĒTĀJU SKAITS (OLAINES
NOVADA PAŠVALDĪBA)

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI31
Kultūras un izklaides pasākumu kvalitāti un
pieejamību Olaines novadā aptaujas dalībnieki
lielākoties novērtējuši pozitīvi. 34,9% jeb 65
aptaujātos tie apmierina, 40,3% jeb 75
iedzīvotājus gandrīz apmierina. 9,1% jeb 17
iedzīvotājus drīzāk neapmierina, bet 4,3% jeb 8
neapmierina, 11,3% jeb 21 iedzīvotājam šajā
jautājumā nav viedokļa.
Aptaujas dalībnieki, kuri atzīmēja, ka pakalpojumi
kultūras jomā neapmierina, uzskata, ka
nepieciešams organizēt vairāk pasākumus
jauniešu
auditorijai,
kā
arī
nodrošināt

31
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
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kvalitatīvāku pasākumu pieejamību, teātru
izrādes, koncertus, u.c. Trūkst savlaicīgas
informācijas par pasākumu norisi, kas veicinātu
lielāku apmeklētāju skaitu. Kultūras namos
jāveicina latviskas vides veidošanās.

4.3 SPORTS

32

OLAINES SPORTA CENTRS (Olaines pilsētā) ir
novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina sporta
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, organizē
sporta pasākumus un apsaimnieko sporta
objektus novadā.
Olaines Sporta centra rīkotie pasākumi un
sacensības:
 futbola sacensības;
 pilsētas svētku ietvaros rīkotās streetball

sacensības „Bombball”;
 Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros rīkotās
velokrosa
sacensības
bērniem
un
pieaugušajiem;
 kāršu spēle „Zolīte”;
 u.c. pasākumi.
Sporta centra pārvaldībā esošie sporta objekti:
 Olaines Peldbaseins;
 Olaines Slidotava ar







mākslīgo

ledu un

skeitparks;
Olaines Stadions;
Stadions pie Olaines 2. vidusskolas;
Jaunolaines Stadions un skeitparks;
minifutbola laukums pie Olaines 2.vidusskolas
laukuma;
pludmales volejbola laukums;
ziemas kalns un distanču slēpošanas trases.

OLAINES SPORTA NAMS (Zemgales ielā 33A,

Olainē). 2014.gada novembrī tika atklāts Olaines
sporta nams bijušās pilsētas sporta zāles ēkas
telpās. Sporta namā plānotas sporta nodarbības
bērniem, tādos sporta veidos kā mākslas
vingrošana, futbols, bokss, vieglatlētika, kā arī
izglītības iestāžu sacensības un novada sporta
pasākumi. Vakaros sporta nama sporta zāle
pieejama Olaines novada amatieru sporta
komandām.

32
Dati no pašvaldības mājas lapas www.olaine.lv un Olaines novada
pašvaldības publiskā pārskata par 2012. gadu
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OLAINES

PELDBASEINS – notiek dažādas
nodarbības (Akva aerobika, ūdens aerobika,
ūdens aerobika topošajām māmiņām un bērnu
peldēšanas sekcija).

OLAINES SLIDOTAVA – darbojas gan ziemā, gan
vasarā. Laukumu izmanto novada skolas
slidošanas nodarbībām, notiek hokeja treniņi
bērniem
un
pieaugušajiem,
darbojās
daiļslidošanas pulciņš. Ziemas sezonā tiek rīkots
amatieru hokeja turnīrs „Olaines Sporta centra
kauss”.
Vasarā slidotavā
tiek ieklāts
multifunkcionāls segums un tajā nodarbojas ar
dažādiem sporta veidiem - basketbolu, Inline
hokeju, skrituļošanu, florbolu un futbolu. Vasaras
sezonā notiek Latvijas čempionāts Inline hokejā.

OLAINES STADIONS:

 četru joslu 400 metru skrejceliņi (ar gumijotu










segumu);
tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas sektori
(smilšu bedre 810 x 410);
augstlēkšanas sektors (sporta mats 4 x 6 x
0,6);
multifunkcionāls laukums (37m x 19m)
tenisam un basketbolam no mitruma
necaurlaidīga akrila seguma;
futbola laukums (100m x 70m) ar augstas
kvalitātes mākslīgo segumu, diviem
standarta vārtiem (7,32 x 2,44), četriem
bērnu futbola vārtiem (5 x 2) un citu
futbola inventāru;
tenisa korts;
āra trenažieri;
gan
futbola
laukumam,
gan
multifunkcionālam
laukumam
ir
profesionālais apgaismojums.

Ziemas sezonā Olaines stadions ir slēgts, mācību
gada laikā, darba dienās, stadionu izmanto
izglītības iestāžu audzēkņi.

STADIONS PIE OLAINES 2. VSK.:
skrejceļš;
laukums ar dabīgo zāles segumu;
divi volejbola laukumi;
basketbola laukums;
āra vingrošanas stieņi;
minifutbola laukums.
JAUNOLAINES STADIONS:








 futbola laukums;
 basketbola laukums;
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volejbola laukums (zāles segums);
skeitparks;
āra trenažieri;
skrejceļš;
bērnu atpūtas laukumi.

Sporta centra organizētās sekcijas un pulciņi:
mākslas vingrošana (no 5 g.v.);
sporta dejas (no 4 g.v.);
peldēšana (bez vecuma ierobežojuma);
daiļslidošana;
hokejs;
basketbols;
vispārējās fiziskās sagatavotības sekcija
Jaunolainē;
 bērnu šaha pulciņš;
 novuss un galda teniss (Jaunolainē);
 vieglatlētika.
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NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI33
Sporta pasākumu pieejamību un kvalitāti
aptaujātie iedzīvotāji galvenokārt vērtējuši
pozitīvi, 40% jeb 74 iedzīvotājus tie apmierina,
34,1% jeb 63 iedzīvotājus gandrīz apmierina. 4,3%
jeb 8 iedzīvotājus gandrīz neapmierina, bet 2,2%
jeb 4 iedzīvotājus neapmierina. Viedokļa nav vai
pakalpojumus neizmanto 19,5% jeb 36 aptaujātie
iedzīvotāji.
Aptaujā iedzīvotāji norāda, ka sporta aktivitātēm
novadā trūkst telpu, būtu nepieciešama atsevišķa
sporta zāle vai sporta centrs ar kvalitatīvi
izstrādātām sporta programmām dažādu vecumu
iedzīvotāju grupām.

Novadā esošie sporta klubi un biedrības:
 biedrība „FK Olaine” (bērnu futbols);
 biedrība „Sporta klubs “OLIMP”” (bērnu boksa

sekcija);

 Olaines

futbola klubs „Olaines Fk” un
Veterānu futbola klubs;
 novusa komanda;
 ūdens tūrisma pulciņš;
 hokeja komanda „Olaine”;
 Olaines 2. vidusskolas bērnu handbola
komanda,
 skeitborda klubs;
 basketbola komanda „Olaine”;
 galda tenisa klubs „A-73”;
 motoklubs „Olaine”,
 Latvijas Inline Hokeja centrs.
Katra mācību gada garumā tiek rīkotas Olaines
novada izglītības iestāžu sporta spēles. To mērķis
ir radīt interesi par fiziskā sporta nodarbībām un
iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
No Olaines novada nāk ievērojami sportisti –
Gunta Baško, Jānis Kuzmins, Marika Zavadska,
Dmitrijs Miļkēvičs u.c., kuri iedvesmo arī vietējos
bērnus un jauniešus aktīvi nodarboties ar
sportiskām aktivitātēm.
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Stiprās puses

Vājās puses

• Laba atrašanās vieta Olaines mērogā.
• Plašs un regulārs kultūras produktu
piedāvājums.
• Ir tradīcijas un vēsture (bāze).
• Labi kvalificēti speciālisti.
• Labs struktūrvienību izvietojums novada
teritorijā.
• Deju tradīcijas
• Finansējums kultūras jomai.
• Sports (bokss, vieglatlētika, in-line hokejs,
futbols).

• Cilvēku rutīna.
• Trūkst sporta zāles (skolai, iedzīvotājiem, Jaunolainē u.c.).
• Demolēšanas faktors.
• Trūkst neformālās kustības.
• Nevienmērīga pieejamība novadā.
• Rīgas tuvums.
• Pasākuma piedāvājuma neatbilstība interesēm.
• Trūkst publiskā intimitāte.
• Trūkst telpas sportiskām aktivitātēm pagasta teritorijā (vairāk
pieejams Olainē).
• Kultūras centra telpu neatbilstība pašdarbības kolektīvu skaitam.
• Pasākumu nesasniedzamība perifērijā dzīvojošajiem.
• Nav izstrādāta vizītkarte (nav vienota mājaslapa, jāuzlabo.
sabiedriskās attiecības un jāaizstrādā un jāattīsta novada zīmols)
• Neizmantots bibliotēkas potenciāls.
• Gaismās nav sporta laukums (Medemciema piesaiste).

Iespējas

Draudi

•

• Netika noteikti.

•
•
•
•
•
•
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Iespēja piesaistīt profesionāļus
(starptautiskas sadarbības iespējas).
Piesaistīt dažādu mērķauditoriju.
Ir teritorijas un iespējas attīstībai.
Kvalitatīvi pakalpojumi.
Aptvert visu novadu – veidojot vienotu
koptēlu.
Novada atpazīstamība.
Nodrošināts daudzveidīgs piedāvājums un
iespējas.

Izmantoti darba grupas „Izglītība, kultūra, sports” darba rezultāti, 18.03.2014.
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4.4 KAPSĒTAS
Olaines novada kapsētas tiek uzturēts no
pašvaldības budžeta un saņemtajiem maksas
pakalpojumiem.
Apsaimniekošanu
veic
pašvaldības uzņēmums AS „Olaines ūdens un
siltums”.
Novada teritorijā ir sešas kapsētas, tās atrodas
Olaines pagasta administratīvajā teritorijā:
•
•
•
•
•
•

Stīpnieku kapi;
Līduma (Uzvaras) kapi;
Bērzkalnu (Pēternieku) kapi;
Sila kapi;
Kalna – Baložu kapsēta;
Jaunolaines kapi.

Divās kapsētās ir izbūvētas kapličas. Tiek veikta
pasaules karos bojā gājušo piemiņas vietu - I
Pasaules kara kapu, II Pasaules kara kapu, Vācu
karavīru kapu apsaimniekošana. 35

4.5 PUBLISKĀS TERITORIJAS UN TO
LABIEKĀRTOJUMS
Olaines novadā tiek attīstīta publisko teritoriju
labiekārtošana, uzstādīts āra apgaismojums,
atjaunots ietvju, laukumu, pagalmu segums,
uzstādīti soliņi un atkritumu urnas.
Olaines pilsētā un atsevišķos ciemos izveidoti un
labiekārtoti bērnu rotaļu un atpūtas laukumi.

AKTĪVĀS ATPŪTAS TERITORIJAS:
aktīvās atpūtas teritorija Jaunolainē;
Olaines Mežaparks,
atpūtas teritorija pie Bērzpils karjera;
atpūtas teritorija pie Stūnīšu ezera;
Ziemas kalns Olaines pilsētā;
skeitparki Jaunolainē un Olainē;
brīvdabas trenažieri Olaines un Jaunolaines
stadionos, Olaines Mežaparkā, Medemciemā,
Jaunolainē, Pionieru ielā 87/89 un Stūnīšos,
Gaismas ielā 6;
 veloceliņi Olaines Mežaparkā un posmā
Jaunolaine – Olaine;
 veloceliņš Olaine - Līduma karjers;
 atpūtas vieta pie Mežezera, Jaunolainē;








35

Olaines pagasta attīstības programma, 2008. gads.
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 atpūtas vieta pie Līduma karjera jeb Klīvēs;
 bērnu rotaļu laukumi: Olainē, Jaunolainē,

Birzniekos, Stūnīšos un Medemciemā.

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI36
Vides sakoptību Olaines novadā aptaujātie
iedzīvotāji lielākoties vērtē pozitīvi, apmierina
32,8% jeb 61 aptaujāto, drīzāk apmierina 44,1%
jeb 82, drīzāk neapmierina 15,1% jeb 28,
neapmierina 7,5% jeb 14 aptaujātos.
Pakāpeniski Olaines novadā uzlabojas vides
sakoptība, bet iedzīvotāji novērojuši, ka tas vairāk
notiek Olaines pilsētā un atsevišķos lielākajos
ciemos. Daudzās vietās vēl aizvien novērojama
nesankcionēta dažādu atkritumu izmešana,
piemēsloti meži un autoceļu grāvmalas.

4.6 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „OLAINES SOCIĀLAIS
DIENESTS” organizē sociālos pakalpojumus un
sniedz sociālo palīdzību Olaines novada
iedzīvotājiem (darbojas kopš 2003. gada).

Darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm
un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās
problēmas. Attīstot pašas personas resursus un
iesaistot atbalsta sistēmās, sniegt materiālu
atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām
ģimenēm (personām). Veikt profesionālu sociālo
darbu ģimenēs, kurās audzina bērnus, kā arī
attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos
pakalpojumus.
Dienestā strādā direktore, jurists, Sociālās
palīdzības un sociālās darba nodaļas vadītājs,
psihologs, sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm
un bērniem, sociālie darbinieki darbā ar trūcīgām
personām (aprūpes mājās, ilgstoša sociālā
aprūpe, sociālā rehabilitācija, profesionālā
rehabilitācija, sociālais darbs ar personām bez
noteiktas dzīvesvietas, personām ar atkarībām un
no ieslodzījumu vietām atbrīvotām personām) un
sociālās palīdzības organizatori (sociālie pabalsti).
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PA „Olaines Sociālais dienests” struktūrvienības:
 Sociālās aprūpes centrs;
 Dienas centrs cilvēkiem ar garīga rakstura







problēmām;
klientu apkalpošanas centrs „Jaunolaine”;
klientu apkalpošanas centrs „Gaismas”;
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs
„OLAKS”;
HIV/AIDS profilakses punkts;
Higiēnas centrs personām bez noteiktas
dzīvesvietas, sociālo istabu iedzīvotājiem;
biedrība Latvijas Sarkanais Krusts (Olaines
nodaļa).

„OLAKS” bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs
sniedz sociālā atbalsta pakalpojumus bērniem un
jauniešiem vecumā no 1 līdz 18 gadiem. Veicina
iekļaušanos
sabiedrībā
sociāli
vismazāk
aizsargātajām
iedzīvotāju
grupām.
Tiek
piedāvātas aktīvās sporta un galda spēles,
multfilmas, filmas, karaoke, radošās nodarbības,
sacensības, izstādes un radošās darbnīcas skolēnu
brīvlaikos.
Olaines pilsētā darbojas vairākas valsts iestādes,
kas nodarbojas ar dažādu sociālo problēmu
risināšanu - Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras Olaines klientu apkalpošanas punkts,
Nodarbinātības valsts aģentūras Olaines klientu
apkalpošanas centrs, LR IeM Ieslodzījumu vietu
pārvalde, Olaines cietums un Valsts probācijas
dienests, Rīgas reģiona pašvaldības Valsts
policijas Olaines nodaļa.

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI37
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 21,2%
jeb 39 aptaujātos iedzīvotājus apmierina, 23,4%
jeb 43 aptaujātos drīzāk apmierina. Drīzāk
neapmierina 6% jeb 11 aptaujātos, bet
neapmierina 5,4% jeb 10 aptaujātos. Šos
pakalpojumus neizmanto vai par tiem nav
viedokļa 44% jeb 81 respondentam.
Atsevišķi aptaujātie Olaines novada iedzīvotāji
uzskata, ka būtu nepieciešams izveidot Dienas
centru, kurā iedzīvotājiem būtu pieejami higiēnas

pakalpojumi un brīvā laika pavadīšanas iespējas
(grāmatu lasīšana, TV, galda spēles, u.c.).

4.7 VESELĪBAS APRŪPE
Veselības aprūpi novadā nodrošina SIA „Olaines
Veselības centrs un ģimenes ārstu privātprakses
Olainē un Jaunolainē.

SIA „OLAINES VESELĪBAS CENTRS” sniedz primāro

(ģimenes ārsts) un plānveida sekundāro
(speciālisti, izmeklējumi) veselības aprūpi. Iespēju
robežās tiek sniegta pirmā palīdzība traumu un
pēkšņu saslimšanu gadījumā. Veselības centrā
veikts
ūdensdziedniecības
nodaļas
telpu
kosmētiskais remonts, iegādāts jauns aprīkojums
okulista kabinetam, zobu higiēnistam un realizēts
projekts
„Olaines
veselības
centra
energoefektivitātes uzlabošana un pielāgošana
personām ar funkcionāliem traucējumiem”.

2014. gadā Olaines novadā ir pieejamas 10
ģimenes ārstu prakses. Deviņas no tām atrodas
Olaines pilsēta un viena prakse atrodas
Jaunolainē. 38 Darbojas piecas aptiekas, no tām
četras Olainē un viena Jaunolainē.
Pie iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā
izbrauc Rīgas ātrās palīdzības brigādes.

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI39
Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību Olaines novadā 12,4% jeb 23
aptaujātie iedzīvotāji vērtē apmierinoši, 36,2%
jeb 67 aptaujātie gandrīz apmierinoši. 20% jeb 37
iedzīvotāji veselības aprūpes pakalpojumus vērtē
drīzāk neapmierinoši un 18,9% jeb 35 aptaujātie
ar pakalpojumiem ir neapmierināti. 12,4% jeb 23
iedzīvotāji veselības aprūpes pakalpojumus
Olaines novadā neizmanto vai par tiem nav
viedokļa.
Iedzīvotājus neapmierina piedāvāto veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, pie
speciālistiem jāgaida garās rindās. Trūkts
primārās veselības aprūpes speciālistu tuvu
dzīvesvietai pagasta teritorijā.

38
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Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
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viedokli snieguši 208 respondenti.
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Dati no Nacionālā veselības dienesta, 01.05.2014.
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
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4.8 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN
DROŠĪBA
Sabiedrisko kārtību Olaines novadā nodrošina
Olaines novada pašvaldības policija un Valsts
policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirknis.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA ir
novada pašvaldības struktūrvienība.

Tās uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzturēšana,
apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanas un
izpildes kontrole, regulāra patrulēšana novada
teritorijā.

38

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI41
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Olaines
novadā apmierina 18,4% jeb 34 aptaujātos, drīzāk
apmierina 44,3% jeb 82 iedzīvotājus, bet drīzāk
neapmierina 15,7% jeb 29 aptaujas dalībniekus
un nepamierina 12,4% jeb 23 iedzīvotājus. 9,2%
aptaujāto nav viedokļa par sabiedriskās kārtības
nodrošināšanas jautājumiem novadā.

Pienākumi ir aizsargāt personu dzīvību, veselību,
tiesības un brīvību, īpašumu, sabiedrības un valsts
intereses
no
noziedzīgiem
un
citiem
prettiesiskiem apdraudējumiem. Pašvaldības
policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un
citām institūcijām.
Pašvaldības policijā strādā 20 darbinieki priekšnieks, galvenais inspektors, četri vecākie
inspektori, sabiedrisko attiecību inspektore un
trīspadsmit inspektori.
Olaines novadā tiek veikta videonovērošana.
Videonovērošanas sistēma uzstādīta Olaines
pilsētā (27 videokameras) un Jaunolainē (5
videokameras).

VALSTS POLICIJAS RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
OLAINES IECIRKNIS apkalpo ne tikai Olaines

novadu, bet daudz lielāku teritoriju. Iecirknis
sadarbojas ar Olaines novada pašvaldības
policijas
darbiniekiem,
skolu
sociālajiem
pedagogiem un psihologiem, bāriņtiesu u.c.
pašvaldības un valsts institūcijām. Tiek veikts
kopīgs darbs ar nelabvēlīgajām ģimenēm,
nepilngadīgajiem, uzmanība pievērsta sociālā
riska grupām. 40

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES OLAINES DAĻA atbild
par ugunsdzēsības un glābšanas darbiem Olaines
novadā.

40

Olaines novada informācija par sabiedrisko drošību novadā,
www.olaine.lv
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STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

•
•

•

Laba sadarbība starp pašvaldības iestādēm.
Labā līmenī attīstīti sociālie pakalpojumi Olaines
pilsētā.
Pensionāru koordinācija.
Labas iestrādnes (brīvdienu darbnīcu projekti).
Kvalificēti darbinieki, 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 specializētais transports un nodrošināta
pakalpojumu pieejamība.
Otro gadu tiek realizēts projekts par jauniešu
nodarbinātību vasaras periodā.
Daudzajos dārzkopības kooperatīvos saglabājušies
kooperatīvi ar to valdēm.
Pašvaldības policijas esamība (20 pašvaldības
policisti), Valsts policijas Rīgas reģionālais iecirknis.
NVO dalība sabiedrības integrācijā.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pietrūkst kvalificēta darbaspēka un cilvēkresursu
patrulēšanas nodrošināšanai visā teritorijā un
maksimāli īsai reaģēšanai.
Nav telpas īslaicīgai sabiedriskās kārtības pārkāpēju
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 valstī.
Finanšu trūkums un zemā ES projektu kapacitātes
trūkums lielu projektu īstenošanai.
Klientu atsaucības trūkums.
Pakalpojumu trūkums novada pagasta teritorijā
(grāmatu apmaiņu punkti, aktivitātes bērniem,
jaunajām māmiņām) – pakalpojumu centra/kluba
izveide.
Finansējuma trūkums esošo pakalpojumu attīstīšanai
(zvaigžņu sistēma: centrs + atzari).
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 tālāk attīstīt pakalpojumus tālākos
centros un Jaunolainē.
Sadarbības attīstība ar „Samariešiem”.
Profilakses centra attīstība.

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Kopējā veselības aprūpes sistēma un mainīgā valsts
politika, ierobežotās iespējas ietekmēt veselības
aprūpes sistēmu valsts līmenī.
Alkoholisma problēmas (t.sk. līdz atkarīgo grupas).
Braukšanas karte vasaras periodā (satiksmes
nodrošināšana).
Jauniešu attieksme.
Legālās narkotikas – problēmu apguve, vecāku
informēšana un izglītošana.
Sabiedrības atkarības (izpratnes un izglītības
trūkums).
Analfabētisms, vecāku atbildības sajūtas trūkums.

Izmantoti darba grupas „Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un drošība” darba rezultāti 18.03.2014.
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5. INFRASTRUKTŪRA
5.1 TRANSPORTS

izbūvēts no
karjeriem.

5.1.1 VALSTS AUTOCEĻI

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI45

VALSTS GALVENIE AUTOCEĻI:

 A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte);
 A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža

(Grenctāle);

 A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene).

Olaines novadu valsts galvenie autoceļi šķērso
30,015 km garumā.

VIETĒJIE AUTOCEĻI:









V7 Baloži – Plakanciems – Iecava;
V8 Jaunolaine – Plakanciems;
V12 Jāņupe – Mežsētas – Zīles;
V13 Tīraine – Jaunolaine;
V18 Pievadceļš – Olainei;
V27 Misas tilts – Dzērumi;
V28 Blukas – Emburga;
V1006 Dalbe – Lejasbēnūži.

Vietējo autoceļu kopgarums novadā ir 39,591 km,
no tiem 75,7% klāj melnais segums. 43

5.1.2 PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻI UN IELAS
Autoceļu kopgarums 80,635 km, no tiem ar
melno segumu ir 9,5% jeb 7,63 km.
Ielu kopgarums ir 30,69 km, no tām 78,3% ir ar
melno segumu jeb 24,03 km.
Uz pašvaldības autoceļiem un ielām atrodas seši
tilti, divi no tiem ir gājēju tilti. 44

5.1.3 VELOCELIŅI
Olaines
novadā
ir
izbūvēti
trīs
gājēju/riteņbraucēju celiņi. Viens no tiem
izveidots Olaines Mežaparkā, tā garums 8 km,
otrs izveidots no Jaunolaines līdz Olaines pilsētai,
ar mērķi uzlabot infrastruktūras kvalitāti un
nodrošināt iedzīvotājiem drošu nokļūšanu no
pilsētas līdz Jaunolainei. Trešais veloceliņš

43

Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.
Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.
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Olaines

pilsētas

līdz

Līdumu

Ar ielu un ceļu stāvokli apmierināti ir 22,6% jeb 42
aptaujātie, drīzāk apmierināti 46,8% jeb 87, drīzāk
neapmierināti 13,4% jeb 25, neapmierināti 17,2%
jeb 32 aptaujātie.
Gājēju ietvju, celiņu, gājēju pāreju kvalitāte
apmierina 25,9%, jeb 48 aptaujātos, drīzāk
apmierina 43,2% jeb 80, 11,4% jeb 21 drīzāk
neapmierina, bet neapmierina 18,4% jeb 34
aptaujātos. Viedokļa šajā jomā nav diviem
aptaujātajiem.
Ielu apgaismojuma pieejamība novadā apmierina
35,8% jeb 67 aptaujātos, gandrīz apmierina 40,6%
jeb 76, drīzāk neapmierina 10,7% jeb 20,
neapmierina 12,8% jeb 24.

5.1.4 TRANSPORTLĪDZEKĻI
Uz 2014. gada 1. janvāri Olaines novadā bija
reģistrēti 6762 transportlīdzekļi. 80% no kopējā
reģistrēto transportlīdzekļu skaita sastāda vieglās
automašīnas, 9% kravas automašīnas (skat. 5.
tab.).
TABULA 5:

TRANSPORTLĪDZEKĻU SADALĪJUMS
46
NOVADĀ (01.01.2014.)

Transportlīdzeklis
Autobusi
Kvadricikli
Motocikli un tricikli
Mopēdi
Piekabes un puspiekabes
Kravas
Vieglie
Kopā

Skaits
13
18
160
163
402
607
5399
6762

45
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
46
Ceļu satiksmes drošības direkcija, transportlīdzekļi 01.01.2014.
gads.
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5.1.5 DZELZCEĻŠ
Olaines novadu šķērso dzelzceļa līnija „Rīga –
Jelgava”. Dzelzceļa stacija ir Olaines pilsētā,
stacija „Olaine” un pieturas punkti Jaunolaine un
Baloži (skat. 18. att.).

41

Aptaujātie iedzīvotāji uzsver, ka problēmas ar
sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir dažādās
apdzīvotajās teritorijās - Gaismās, Mežsētās,
Medemciemā, Grēnēs, Lubaušos u.c. Bieži vien
nav pieejams sabiedriskais transports uz novada
centru – Olaines pilsētu.

5.1.6 SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Olaines novadā galvenie pasažieru pārvadājumi
tiek veikti maršrutā Olaine – Rīga („Rīga Mežsētas – Vaivadi”, „Rīga – Medemciems”, „Rīga
– Virši”, „Rīga – Gaismas”), kurus nodrošina AS
„Rīgas Taksometru parks”. Uzņēmums nodrošina
pārvadājumus novada teritorijā maršrutos „Olaine – Sila kapi” un „Olaine – Pēternieku kapi”.
Pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu tiek veikti
maršrutos - Rīga – Jelgava un Rīga – Liepāja.
Jāņupes ciemam nav tiešās satiksmes ar Olaines
novadu. Tiek izmantoti divi transporta maršruti,
kuru kursēšanas laiki nav saskaņoti. Izņēmuma
gadījumos pašvaldība nodrošina bezmaksas
transportu ciema iedzīvotājiem nokļūšanai uz un
no pasākumiem novadā.
Pa autoceļu A8 pasažieru pārvadājumus veic arī
citi pārvadātāji, kuriem pieturvietas ir Olaines
novadā:
 SIA „Jelgavas autobusu parks”, maršrutos

„Rīga – Jelgava”, „Rīga – Jelgava – Eleja”;
 AS „Nordeka”, maršrutos „Rīga – Jelgava –
Liepāja”, „Rīga – Jelgava – Saldus”, „Rīga –
Auce”;
 SIA „Dobeles autobusu parks”, maršrutos
„Rīga – Jelgava – Dobele”, „Rīga – Ukri –
Dobele”.

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI47
Ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem novadā
apmierināti ir 41,1% jeb 76 aptaujātie iedzīvotāji,
drīzāk apmierināti 29,2% jeb 54 aptaujātie. Drīzāk
neapmierināti ir 11,4% jeb 21 iedzīvotājs, bet
neapmierināti ir 11,4% jeb 21 aptaujātais. 7%
aptaujātajiem iedzīvotājiem nav viedokļa vai viņi
neizmanto sabiedrisko transportu.

47

Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.

ATTĒLS 18:

OLAINES NOVADA TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRA
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Apdzīvotajās vietās, kurās nav pieejama
centralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšana
tiek
izmantoti
individuāli
risinājumi
–
nosēdtvertnes, septiķi, izsmeļamās bedres u.c.

5.2 INŽENIERTEHNISKĀ
INFRASTRUKTŪRA
5.2.1 ŪDENSAPGĀDE, NOTEKŪDEŅU UN
LIETUSŪDEŅU ATTĪRĪŠANA

ŪDENSAPGĀDE
Centralizēta ūdensapgāde novadā pieejama
Olaines pilsētā un atsevišķos ciemos – Jaunolainē,
Birzniekos, Bērzpilī, Baložos un Stūnīšos (skat. 6.
tab.).

Notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšana nav
atbilstoši attīstīta Olaines rūpnieciskajā zonā,
Jaunolainē un dārzkopības kooperatīvos, kas var
radīt draudus apkārtējai videi.
TABULA 7:
CENTRALIZĒTĀS NOTEKŪDEŅU
49
SAVĀKŠANAS SISTĒMAS NOVADĀ

Olaine

Jaunolaine

Stūnīši

2012.g.

2013.g.

2013.g

13 000

2 340

597

Notekūdeņu
3
daudzums m

1 119580

123 888

39 578

Centralizēto ūdensapgādi Olaines pagasta ciemos
– Jaunolainē, Birzniekos, Bērzpilī, Baložos un
Stūnīšos nodrošina SIA „Zeiferti”.

Lietus ūdeņu
3
daudzums m

279 009

5 308

2 307

Ciemos, kuros nav pieejama
ūdensapgāde,
tiek
izmantoti
ūdensapgādes risinājumi.

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI50

Pakalpojumu Olaines pilsētā nodrošina AS
„Olaines ūdens un siltums”. Pazemes ūdens tiek
iegūts no pieciem artēziskajiem urbumiem un
piegādāts pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un
iestādēm. Ūdens tiek apstrādāts sagatavošanas
stacijā, kur iziet vairākas attīrīšanas stadijas.

TABULA 6:

Pilsēta/ciems
Olaine

centralizētā
individuālie

CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES
48
SISTĒMAS NOVADĀ

Lietotāju
skaits

3

Patēriņš m (vidēji
gadā)

14 000

600 000

2 000

100 000

Stūnīši

907

33 000

Bērzpils

50

1 200

Jaunolaine

Baloži

45

840

Birznieki

35

120

NOTEKŪDEŅU, LIETUSŪDEŅU SAVĀKŠANA UN
ATTĪRĪŠANA

Centralizēta
notekūdeņu
un
lietusūdeņu
savākšana tiek nodrošināta Olaines pilsētā,
Jaunolaines un Stūnīšu ciemos (skat. 7. tab.).
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas
rekonstrukcija Olainē veikta 2009. gadā,
Jaunolainē 2010. gadā un Stūnīšos 2012. gadā.

Lietotāju
skaits

Ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem
novadā apmierināti ir 25,1% jeb 47 aptaujātie
iedzīvotāji, drīzāk apmierināti 35,3% jeb 66,
drīzāk neapmierināti 11,8% jeb 22, neapmierināti
18,2% jeb 34, bet 9,6% jeb 18 aptaujātajiem
iedzīvotājiem nav viedokļa šajā jautājumā vai
neizmanto šos pakalpojumus.

5.2.1.1 SILTUMAPGĀDE
Centralizētā siltumapgāde Olaines novadā tiek
nodrošināta Olaines pilsētā, Jaunolaines un
Stūnīšu ciemos.
Kā kurināmais Olaines pilsētā tiek izmantota
dabas gāze, ciemos tiek izmantota šķelda.
Ar
siltumapgādes
nodrošināšanu
pilsētā
nodarbojas AS „Olaines ūdens un siltums”,
(siltumtīklu kopgarums Olaines pilsētā 8,3 km),
bet ciemos SIA „Zeiferti”.

49

LVĢMC dati no pārskata 2 – Ūdens, 03.06.2014.
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
50

48

Informācija no Olaines novada domes, Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013 – 2030.

43

OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020. GADAM,
PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI51
Centralizētās
siltumapgādes
pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību kā apmierinošu vērtē
18,8% jeb 35 aptaujātie, drīzāk apmierina 29,6%
jeb 55, drīzāk neapmierina 14,5% jeb 27,
neapmierina 14,5 jeb 27 aptaujātos. 22,6% jeb 42
aptaujātajiem nav viedokļa šajā jautājumā vai
neizmanto šādus pakalpojumus.

5.2.1.2 ELEKTROAPGĀDE
Novada teritoriju šķērso 330 kV, 110 kV un 20 kV
elektropārvades līnijas.
Apdzīvotās vietas savieno 20 kV elektropārvades
līnijas ar 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijām,
no tām tiek pievadītas 0,4 kV līnijas līdz
elektroenerģijas patērētājiem.
Olaines
pilsētā
elektroenerģijas
piegāde
patērētājiem notiek pa gaisvadu elektropārvades
110kV elektrolīnijām caur sazarotu apakšstaciju
10/04kV tīklu. Galvenokārt pilsētā izveidoti
pazemes kabeļu tīkli.

5.2.1.3 GĀZES APGĀDE
Olaines pilsētā attīstīts plaši sazarots gāzes vadu
tīkls. Gāzes infrastruktūra izbūvēta 2002. gadā, to
veido vidēja un zema spiediena gāzes vadi,
izvietoti trīs gāzes regulēšanas punkti.
Olaines pagastā atrodas AS „Latvijas Gāze ” gāzes
vadi un aprīkojums:
 augstā spiediena (P < 1,6,MPa) sadales

gāzesvads Rīga – Viļņa;
 augstā spiediena (P < 1,6,MPa) sadales
gāzesvads Jaunmārupe – Olaine;
Novada ciemu gāzes apgāde iespējama no
esošajiem augstā spiediena sadales gāzesvadiem
Olaines pagastā un vidējā vai zemā spiediena
sadales gāzesvadiem Olaines pilsētas teritorijā. 52

5.2.1.4 SAKARI UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
Novada teritorija ir labi nodrošināta ar sakaru
komunikācijām. Fiksēto sakaru pieejamība ir
pietiekama.
Fiksētos sakarus Olaines novadā nodrošina SIA
„Lattelecom”. Mobilos sakarus nodrošina SIA
„Latvijas Mobilais telefons”, SIA „Tele2” un SIA
„Bite Latvija”.
Publiski pieejamie interneta punkti izveidoti
novada bibliotēkās – Olaines pilsētas bibliotēkā,
Jaunolaines bibliotēka un Gaismas bibliotēkā
Stūnīšu ciemā. Jaunolainē izveidots viens
bezmaksas WiFi Lattelecom punkts, bet Olainē
deviņi bezmaksas un trīs maksas punkti.
Darbojas divas
Jaunolainē.

pasta

nodaļas

Olainē

un

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI53
Interneta kvalitāte un pieejamība apmierina
50,8% jeb 93 aptaujas dalībniekus, drīzāk
apmierina 30,1% jeb 55, drīzāk neapmierina 3,8%
jeb 7, neapmierina 5,5% jeb 10. Šo pakalpojumu
neizmanto vai par to nav viedokļa 9,8% jeb 18
respondentiem.

5.2.1.5 MELIORĀCIJAS SISTĒMAS
Olaines pagastā ir 3803 ha meliorētās zemes, no
tām 3120 ha ir nosusinātas ar drenāžām, bet 682
ha nosusinātas ar vaļējiem grāvjiem.
1989. gadā pagastā izveidots polderis 64 ha
platībā, kurš pašlaik nefunkcionē.
Grāvju un drenāžu sistēmu apsaimniekošana ir
nodota privāto zemes īpašnieku atbildībā. Bieži
vien rodas ūdens novadīšanas problēmas
nesakārtotu meliorācijas sistēmu ietekmē.
Pagasta teritorijā ir 36,81 km valsts meliorācijas
sistēmu:
 Misa (kods 3842:01), garums 18,96 km;
 Olaine (kods 38424:01), garums 8,62 km;
 Medaine (kods 384232:01) garums 4,00 km;

51
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
52
Olaines pilsētas un Olaines pagasta teritorijas plānojumu
informācija no paskaidrojuma rakstiem.

53
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
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 N-41 Tīreļu grāvis (kods 384232:01) garums,

5,23 km. 54

5.2.1.6 ATKRITUMU SAIMNIECĪBA
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines
novadā veic AS „Olaines ūdens un siltums”, bet to
šķirošanas pakalpojumi tiek piedāvāti daļēji.
Lielgabarīta atkritumu savākšanu novadā
nodrošina AS „Olaines ūdens un siltums”.
Šķirošanas laukums izveidots uzņēmuma „BAO”
teritorijā Olaines pilsētā. Laukumā tiek pieņemti
mobilie telefoni, baterijas, auto akumulatori,
riepas un elektropreces
Sadzīves atkritumu izgāztuve Olaines pagastā
2005. gadā slēgta, un veikta tās rekultivācija.
Olaines novadā 2013. gadā radītas 5,648 tonnas
bīstamo atkritumu un 5066,782 tonnas sadzīves
atkritumu. 55

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI56
Atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumus
novadā aptaujātie 38,6% jeb 71 iedzīvotājs vērtē
kā apmierinošus, 42,4% jeb 78 drīzāk apmierinoši.
Pakalpojums drīzāk neapmierina 9,8% jeb 18,
neapmierina 7,6% jeb 14.
Iedzīvotāji norāda, ka vēlētos šķirot atkritumus un
būtu nepieciešams novadā piedāvāt šādu
pakalpojumu un uzstādīt dalītās šķirošanas
konteinerus.

54

Olaines pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam, Lielrīgas
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes dati, LR Zemkopības
ministrijas apstiprinātās valsts nozīmes meliorācijas būvju saraksts.
2008. gads.
55
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, pārskata
3 – Atkritumi kopsavilkums teritoriālajā griezumā.
56
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.

44

OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020. GADAM,
PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

45

SVID ANALĪZES KOPSAVILKUMS „SATIKSMES UN INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA”57
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

• Realizēti ūdenssaimniecības attīstības projekti
(sakārtota Olaines pilsēta un Jaunolaine), realizēts
projekts Stūnīšos (1.kārta) un piešķirts finansējums
arī 2. kārtai. Iegūti līdzekļi Grēnes ciema
ūdenssaimniecības projektam.
• 2007. gadā (izmantojot ūdenssaimniecības projektu)
sakārtoti ceļi pilsētā – atjaunots segums ne tikai tur
kur rakts, bet arī visu ielu garumā (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 gadu, 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.
• Pašvaldība katru gadu paredz budžetā līdzekļus vides
labiekārtošanai.
• Dzelzceļa pārbrauktuves projekts (pie autoceļa A8
rekonstrukcijas) ir apstiprināts, bet pagaidām ir
iestrēdzis.
• Tiek izstrādāts projekts „Mednieku ceļš” (vecā
Jelgavas šoseja) (1.kārta ir izbūvēta).
• Ir apzināti novada ceļi – veikta ceļu inventarizācija.

• Infrastruktūras attīstības problēmas apdzīvotajās
vietās.
• Augsti siltumtarifi Olaines pilsētā.
• Netiek attīstīta atkritumu šķirošana.
• Jādomā nākotnē par citu siltumavotu izmantošanu
Olainē, no gāzes jāpāriet uz šķeldas apkuri.
• Lietus kanalizācija rūpnieciskajās zonās.
• Iebraukšanai Olainē pāri dzelzceļa pārbrauktuvei,
nepieciešams gaisa pārvads.
• Olaines novadā ir 47 dārzkopības sabiedrības, kurās
ielas un ceļi ir ļoti kritiskā stāvoklī.
• Autoceļa V7 kvalitāte Jāņupes ciemā – tas ir vienīgais
kvalitatīvais ceļš pakalpojumu sasniegšanai un
nokļūšanai Rīgā. Šis ierobežojums kavē attīstību. Ja
šis dārzkopības kooperatīvs nākotnē transformēsies
par nopietnāku apdzīvojumu, šī autoceļa attīstība
varētu kavēt ciemu attīstību.
• Autostāvietu trūkums pie mājām, zaļo zonu
izmantošana, nevis jaunās „kabatas”.
• Novads ir sadalīts divās atsevišķās daļās.
• Pašvaldības sabiedriskais transports – Jāņupe –
Olaine, pārējie sabiedriskie transporti – iekļauti
valsts tīklā.
• Rīgas pilsēta Mārupē runā par stāvparkiem.
Stāvparki tiek plānoti Jelgavā un pie Tīraines.

IESPĒJAS

DRAUDI

• Atbalsts rūpniecisko zonu attīstībai, veicināta
uzņēmējdarbība.
• Telpiskā struktūra - purvi, meži – iespējas attīstīties.
• Stāvparks varētu tikt attīstīts arī Olaines pilsētā.
• Stūnīšos ir izbūvēts veloceļš, ir no Jaunolaines uz
Olaini, no Olaines uz Klīves parku.
• Tiek turpināts strādāt pie sadarbības ar kaimiņu
pašvaldībām.
• Olaines dzelzceļa stacijā plānota perona pacelšana.
• Sadarbība ar maģistrālo infrastruktūru uzturētājiem.

• A8 šoseja, netiek risināts pāreju jautājums u.c.
• Trokšņa radītās sekas no valsts autoceļiem.
Pašvaldība pati risina veloceliņu trotuāru drošību.
• Veloceliņu izbūves iespējas un drošība gar valsts
autoceļiem.
• Autopieturu izvietojums un drošība.
• Meliorācijas sistēmu nolietošanās.
• Dzelzceļa pārejas.
• Gāzes apgāde nodrošinājuma iespējas novada
ciemos.
• Elektrosadales
tīklu
neatsaucība
attīstītāju
projektiem.
• Jāņupes ciema autoceļu uzturēšana.
• Rīgas
iedzīvotāju
aktivitāte
dārzkopības
kooperatīvos.

57

Izmantoti darba grupas „Satiksmes un inženiertehniskā infrastruktūra” darba rezultāti 20.03.2014.
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5.3 VIDES KVALITĀTE
5.3.1 GAISA KVALITĀTE
Gaisa kvalitāti Olaines novadā ietekmē
saimnieciskā darbība, kuras ietekmē veidojas
stacionāro un mobilo objektu izmeši.
Stacionārie izmeši gaisā Olaines novadā
galvenokārt nonāk no sadedzināšanas iekārtām
(katlu mājas), gaistošo organisko savienojumu
emitējošajām iekārtām un iekārtām, kas tiek
izmantotas dažādas saimnieciskās darbības
ietvaros. Emisijas avoti lielākoties ir punktveida.
2013. gadā uzņēmumi, kas atskaitās par
piesārņojošām darbībām, gaisā izkliedējuši 16334
tonnas emisiju. 58
Mobilo objektu izmeši novadā tiek radīti no
transportlīdzekļiem. Teritoriju šķērso gan valsts
nozīmes autoceļi, kuriem posmā caur Olaines
novadu ir salīdzinoši augsta vidējā diennakts
automašīnu intensitāte, gan dzelzceļa līnija.

5.3.2 ŪDEŅU KVALITĀTE

5.3.3 TROKSNIS
Trokšņa ietekmei Olaines novadā visvairāk
pakļauti iedzīvotāji, kuri dzīvo blakus dzelzceļa
līnijai Rīga – Jelgava un valsts galvenajam
autoceļam A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža
(Meitene).

5.3.4 PAAUGSTINĀTA RISKA OBJEKTI UN
TERITORIJAS

60

VALSTS NOZĪMES PAAUGSTINĀTAS BĪSTAMĪBAS
OBJEKTI:
 SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”;
 SIA „LUKoil Baltija R”, Olaines naftas bāze.

REĢIONĀLAS

NOZĪMES

PAAUGSTINĀTAS

BĪSTAMĪBAS OBJEKTI:







AS „ Olainfarm”;
SIA „Biolar”;
SIA „Olaines kūdra”;
SIA „BAO”;
Neste Oil Olaine degvielas uzpildes stacija.

Olaines novadā esošos virszemes ūdens objektus
būtiski ietekmē punktveida piesārņojums.
Piesārņojums ūdens objektos galvenokārt nonāk
no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un vēsturiski
piesārņotajām vietām.

NACIONĀLAS

Ap Olaines pilsētu atrodas vairākas vēsturiski
piesārņotas teritorijas. No Olaines šķidro toksisko
atkritumu izgāztuves toksiskie atkritumi filtrējas
gruntsūdeņos. Bīstamo atkritumu izgāztuvē ir
plānots uzsākt sanācijas darbus un tuvāko gadu
laikā to likvidēt.

Paaugstinātas bīstamības zonas veidojas pie
dzelzceļa līnijām, uz dzelzceļa tiltiem un vietās,
kur dzelzceļš krustojas ar autoceļiem. Novadu
šķērso stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa
līnija Meitene - Jelgava - Rīga – Lugaži.
Plūdu apdraudētas vietas Olaines pagastā ir
teritorijas ap Misas upi.

Misas upe, kas atrodas Olaines novada teritorijā ir
ietverta prioritāro, karpveidīgo zivju ūdeņu
sarakstā. Tās ekoloģiskā klase ir vidēja, bet mērķis
ir sasniegt labu ekoloģisko klasi. Upei ir būtiska
piesārņojuma slodze, ko rada arī Olaines pilsētas
izkliedētā piesārņojuma teritorijas. 59

NOZĪMES
PAAUGSTINĀTAS
BĪSTAMĪBAS TRANSPORTA RISKU TERITORIJAS:

 A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils- Babīte);
 A7 Rīga - Bauska -Lietuvas robeža (Grenctāle);
 A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene).

5.3.5 PIESĀRŅOTĀS UN POTENCIĀLI
PIESĀRŅOTĀS VIETAS

Olaines novada teritorijā tika izvietotas
rūpniecisko atkritumu izgāztuves, kas ietvēra arī
bīstamos atkritumus. Laika gaitā piesārņoto
teritoriju ietekmes zonas paplašinājušās.
Olaines pagastā uz nekustamā īpašuma
„Ekolauks” (agrāk piederēja AS „Olainfarm”)

58

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, datu
bāze 2-Ūdens.
59
Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.2015. gadam, LVĢMC, 2009. gads

60

Valsts civilās aizsardzības plāns MK 2011.gada 9. augusta rīkojums

Nr. 369, Olaines novada Civilās aizsardzības plāns.
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atrodas bīstamo atkritumu izgāztuve ar četriem
ķīmisko atkritumu dīķiem. Tā ir piesārņojusi
gruntsūdeņu un grunts teritoriju aptuveni 42,0 ha
platībā, no kuriem 2,5 ha ir intensīvi piesārņoti.
„Biolar” atkritumu izgāztuve ar divām krātuvēm,
kuras darbības laikā uz izgāztuvi izvestas 1819,3 t
atkritumu gadā.
SIA „Lukoil Baltija R” naftas bāzes teritorijā ik
gadu veidojās 300 t naftas produktus saturošie
atkritumi. Pazemes ūdeņu monitorings uzrāda
augstu piesārņojumu ar naftas produktiem.
Olaines novadā problēmas sagādā latvāņu
izplatība, jo grūti apkarot to aizaugušās
teritorijas, nepieciešams izmantot dažādas
iznīcināšanas metodes. Olaines novadā pēc Valsts
augu aizsardzības dienesta datiem ar latvāņiem
invadēti 37,82 ha zemes. 61
Pēc LVĢMC datu bāzes datiem Olaines novadā
atrodas piecas potenciāli piesārņotas vietas un
viena piesārņota vieta (skat. 8. tab.).
TABULA 8:

PIESĀRŅOTĀS TERITORIJAS OLAINES
62
NOVADĀ

Nosaukums

Atrašanās
vieta

Kategorija

Agro noliktavas

Olaines
pagasts

Potenciāli
piesārņota vieta

„Janas” DUS

Olaines
pagasts

Potenciāli
piesārņota vieta

Sovhoza
mehāniskās
darbnīcas

Olaines
pagasts

Potenciāli
piesārņota vieta

Olaines sadzīves
atkritumu
izgāztuve

Olaines
pagasts

Piesārņota vieta

Olaines cietuma
katlu māja

Olaine

Potenciāli
piesārņota vieta

SIA „Nordic plast”

Olaine

Potenciāli
piesārņota vieta

5.3.6 ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS
TERITORIJAS

63

DABAS LIEGUMS „MELNĀ EZERA PURVS” ir Natura

2000 teritorija, kura 2004. gadā, 317 ha platībā
izveidota, lai saglabātu aizsargājamu putnu sugu
daudzveidību. Melnā ezera purvā novērotas 13
aizsargājamas putnu sugas - gugatņi, lielais
dumpis, purva tilbīte, ormanītis, ūpis, ziemeļu
gulbis, ligzdošanas laikā mazā gaura. Rudeņos
purvā atpūšas sējas un baltpieres zosis.

DABAS LIEGUMS „CENAS TĪRELIS”, Natura 2000

teritorija, dibināta 1999. gadā 2296 ha platībā.
Aizsargājamā dabas teritorija ietilpst Babītes,
Mārupes un Olaines novados. Teritorijā
sastopami Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo
biotopu tipi – neskarts augstais purvs, pārejas
purvi un slīkšņas, kā arī Eiropā aizsargājamas
putnu sugas.
Novada teritorijā atrodas viens mikroliegums, kas
izveidots aizsargājamas putnu sugas aizsardzībai
27 ha platībā (ap to izveidota 10,1 ha liela
buferzona).

61

Valsts augu aizsardzības dienests, Ar Sosnovska latvāni invadētās
administratīvās teritorijas.
62
Latvija Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC),
Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēma

63

Dabas aizsardzības pārvaldes informācija, www.daba.gov.lv
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5.4 NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
5.4.1 ZEMES IZMANTOŠANAS STRUKTŪRA UN
ĪPAŠUMU PIEDERĪBA

Procentuāli lielākajai daļai novada zemes vienību
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
Lauksaimniecības
zeme
(74,24%)
un
Mežsaimniecības zeme (21,23%). Zemes vienības
ar citiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem
veido nepilnus 5% (skat. 9. tab.).

48

Pēc īpašumu piederības Olaines novadā 91%
zemes vienību pieder fizikām personām, 6%
juridiskām personām. Pašvaldības, valsts un
jaukta statusa īpašumā pieder tikai pa vienam
procentam no kopējā zemes vienību skaita (skat.
19. att.).
1%1% 1%
6%

TABULA 9:
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS
64
MĒRĶU GRUPAS (VALSTS ZEMES DIENESTS)

Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu grupa

Zemes
vienību
skaits

Lauksaimniecības zeme

1167

5 857,5

Mežsaimniecības zeme un
īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir
aizliegta ar normatīvo aktu

122

19 624,1

Ūdens objektu zeme

15

42,1

Derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas

5

1 344,3

Dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes zeme

64

364,3

Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme

11785

1 023,6

Daudzdzīvokļu māju
apbūves zeme

190

75,8

Komercdarbības objektu
apbūves zeme

61

32,0

Sabiedriskas nozīmes
objektu apbūves zeme

73

223,9

Ražošanas objektu apbūves
zeme

119

408,3

Satiksmes infrastruktūras
objektu apbūves zeme

347

731,4

Inženiertehniskās apgādes
tīklu un objektu apbūves
zeme

73

66,9

Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis nav
norādīts

7

5,2

KOPĀ

14028

29799,4

64

91%

Kopplatība,
ha

Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību
zemes pārskats uz 2014. gada 1. janvāri, Valsts zemes dienests.

Fizisko personu īpašumā
Juridisko personu īpašumā
Pašvaldību īpašumā
Valsts un valsts institūciju īpašumā
Jaukta statusa kopīpašumā
ATTĒLS 19:
ZEMES VIENĪBU SADALĪJUMS PĒC
ĪPAŠUMPIEDERĪBAS 01.01.2014.(VALSTS ZEMES
DIENESTS)

5.4.2 MĀJOKĻI
Dzīvojamo fondu novadā pamatā veido tipveida
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Olaines pilsētā un lielākajos ciemos pagastā, kā
arī
savrupmāju
apbūve.
Daudzstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamais fonds ir samērā jauns,
bet ēkām raksturīga zema konstrukciju kvalitāte,
ir lieli siltuma zudumi un neestētisks vizuālais
veidols. Ēkām nepieciešams veikt renovāciju un
siltināšanu.
Pēc 2011. gada Tautas skaitīšanas rezultātiem
Olaines novadā kopumā fiksēti 11 613 mājokļi. No
tiem 11 384 bija dzīvokļi vai dzīvojamās mājas,
225 kā mājokļi tika atzīmēti treileris, šķūnis vai
cita pajumte un 4 kolektīvie mājokļi.
No 20 116 aptaujātajiem Olaines iedzīvotājiem
98% dzīvo dzīvoklī vai dzīvojamā māja, pa 1%
iedzīvotāju dzīvo kolektīvajā mājoklī, treilerī,
šķūnī vai citā pajumtē (skat. 20. att.).
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87; 1% 279; 1%
Dzīvojamā māja
vai dzīvoklis

19 750;
98%

ATTĒLS 20:

Treilers, šķūnis
vai cita pajumte

Ražošanas un loģistikas teritorijas novadā attīstās
gar autoceļu A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža
(Meitene) un Olaines pilsētās ziemeļrietumu,
rietumu daļā.

Kolektīvais
mājoklis

Olaines pilsētas ziemeļu, ziemeļrietumu daļā jau
vēsturiski attīstījusies plaša rūpnieciskā zona,
kurā darbojas dažādi uzņēmumi.

IEDZĪVOTĀJU SKAITS PĒC MĀJOKĻA
IEDALĪJUMA (CSP)

Centrālā apkure pieejama 7 681 mājoklī, bet
apkures vispār nav 63 mājokļos. Ūdensvads
pieejams 9824 mājokļiem, bet 1481 mājokļiem
ūdensvads nav ierīkots. Labierīcības ar ūdens
vadu pieejamas 8673 mājokļos. 65
2013. gadā ekspluatācijā Olaines novadā nodotas
17 jaunizbūvētas viena dzīvokļa mājas (skat. 21.
att.).
20
15

18

17

16

uzņēmumi,
bet
izveidotā
rūpnieciskā
infrastruktūra piesaista jaunus uzņēmumus.

12

10
5
0
2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads
ATTĒLS 21:
EKSPLUATĀCIJĀ PIEŅEMTO
JAUNUZBŪVĒTO VIENA DZĪVOKĻA MĀJU SKAITS
66
(CSP)

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu Olaines
novadā veic AS „Olaines ūdens un siltums”, SIA
„Zeiferti”.

5.4.3 RAŽOŠANAS TERITORIJAS
Olaines pilsēta veidojusies kā industriāls
reģionālās nozīmes centrs, kurā attīstījusies
ķīmiskā rūpniecība. Pilsētā saglabājušies atsevišķi

65
LR Centrālās statistikas pārvalde, Tautas skaitīšanas rezultāti 2011.
gadā.
66
LR Centrālās statistikas pārvalde, mājokļi.

Olaines pagastā izveidoti loģistikas un biznesa
parki – biznesa parks „Dommo” un SIA "Olaines
Logistics Parks", kuros tiek ierīkoti biroji un plaša
profila noliktavas.

5.4.4 DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS
Derīgo izrakteņu ieguve uz 2013. gada 1. janvāri
Olaines novadā tika veikta 1344,3 ha platībā.
Derīgo
izrakteņu
teritorijas
sastopamas novada ziemeļu daļā.

galvenokārt

Būvmateriālu un kūdras atradnes tiek izmantotas
Olaines pagasta teritorijā, bet saldūdens atradnes
ūdens ieguvei tiek izmantotas Olaines pilsētas
teritorijā.
Smilts ieguve notiek atradnē „Kažoki – Olaines
novads”, Olaines pagastā.
Kūdras ieguve notiek atradnē „Medēma”,
(Ķekavas novads, Mārupes novads un Olaines
novads) un atradnē „Cenas tīrelis” (Babītes
novads, Mārupes novads un Olaines novads).
Olaines pilsētā centralizētajai ūdensapgādei tiek
izmantotas divas saldūdens pazemes atradnes –
„Indrāni” (LVĢMC DB „Urbumi” Nr.613302) un
„Parka (Olaine)” (LVĢMC DB „Urbumi”
Nr.613300). Saldūdens pazemes atradne
„Olainfarm” (LVĢMC DB „Urbumi” Nr.613299)
tiek izmantota AS "Olainfarm" ūdensapgādei. 67

5.4.5 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS SITUĀCIJA
Olaines novads veidojas kā Pierīgas dzīves vieta,
10 – 20 minūšu brauciena attālumā atrodas Rīga.
Novadam izveidojies ērts sabiedriskā transporta

67

"Latvijas Vides,
www.meteo.lv

ģeoloģijas

un

meteoroloģijas

centrs",
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pakalpojumu tīkls, un ir salīdzinoši lētāks
nekustamais īpašums.

TABULA 12:

Olaine

Uz 2013. gada decembri Olaines novadā
kadastrālā vērtība ēkām, inženierbūvēm un zemei
kopumā bija 239 671 321 eiro (skat. 10. tab.). 68
TABULA 10: KADASTRĀLĀ VĒRTĪBA €
NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM OLAINES NOVADĀ
(VALSTS ZEMES DIENESTS)

Olaine
Ēkas

81602713

Olaines
pagasts
85877949

Inženierbūves

1012371,9

5554671

Zeme

12323106

53300511

kopā

94938191

144733130

Pēdējo divu gadu laikā Olaines novadā vērojama
tendence pieaugt darījumu skaitam ar nekustamo
īpašumu (skat 11. tab.). 69

Dzīvokļi
Ēkas
Ēkas un
inženierbūves
Telpu grupas
Zeme
Zeme ar ēkām
Zeme ar ēkām un
inženierbūvēm

2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013

164
176
2
4
3
1
9
3
223
307
180
208
1

136
137
1
3

8
1
3
24
2
6

Olaines
pagasts

Olaine

Olaines
novads

Objekts

DARĪJUMU SKAITS AR NEKUSTAMO
ĪPAŠUMU (VALSTS ZEMES DIENESTS)

Gads

TABULA 11:

28
39
1
1
3
1
1
2
220
283
178
202
1

Salīdzinot vidējās dzīvokļu cenas Olaines novadā
2012. gadā ar 2013. gadu, tās sākušas pieaugt.
(skat. 12. tab.). 70

VIDĒJĀS DZĪVOKĻU VĒRTĪBAS € OLAINES
NOVADĀ (VALSTS ZEMES DIENESTS)

Olaines pagasts

2012.

2013.

2012.

2013.

1 istabu

9 158

10 594

5 481

5 569

2 istabu

12 896

15 030

13 034

19 688

3 istabu

18 778

21 313

8 196

35 237

4 istabu

32 138

14 025

*

*

Individuālo dzīvojamo māju vidējās cenas vērtības
Olaines pagastā 2012. un 2013. gadā atšķiras.
Platībās līdz 40 m2, 40 m2 – 60 m2, 110 m2 - 180
m2 māju vērtība 2013. gadā nedaudz pieaugusi,
bet platībās no 60 m2 – 110 m2 un virs 180 m2
samazinājusies (skat. 13. tab.). 71
TABULA 13: VIDĒJĀS INDIVIDUĀLO DZĪVOJAMO
MĀJU CENAS VĒRTĪBAS € OLAINES PAGASTĀ
(VALSTS ZEMES DIENESTS)

Platība

2012.

2013.

līdz 40m²

3 862,00

3 907,73

40m² - 60m²

4 319,44

6 382,71

60m² - 110m²

10 672,24

8 641,39

110m² - 180m²

17 972,85

21 888,93

180m² - 250m²

83 515,69

50 661,33

virs 250m²

*

61 394,11

5.4.6 KULTŪRAS PIEMINEKĻI
VALSTS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKIE PIEMINEKĻI:
 Olaines Sv. Elizabetes evaņģēliski luteriskā

baznīca (1753.,1916.,1927.g.) Jaunolainē;

 Vidzemes, Kurzemes un Zemgales robežstabi.

Olaines Sv. Elizabetes evaņģēliski luteriskā
baznīca celta no 1749. līdz 1753. gadam kā
vienjoma mūra garenbūve. Virs jumta izvietots
frontāls tornītis.
Vidzemes, Kurzemes un Zemgales robežstabi ar
ģerboņiem uzstādīti 1830.g. Tie atrodas autoceļa
A8 Rīga - Jelgava 25. kilometrā labajā pusē
virzienā no Rīgas. Tēlniecības restaurators G.
Grīnfelds 2004. gadā robežstabus restaurēja.

68

Pārskati par zemes kadastrālajām vērtībām, Valsts zemes dienests,
2013. gada decembris.
69
Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus – statistiskie rādītāji, Valsts
zemes dienests.
70
Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus – statistiskie rādītāji, Valsts
zemes dienests, dzīvokļu cenas. * tabulās attēlotas tikai teritorijas,
kurās vērtību noteikšanai izmantojamo darījumu skaits ir vismaz trīs.

71

Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus – statistiskie rādītāji, Valsts
zemes dienests, Individuālo dzīvojamo māju cenas. * tabulās
attēlotas tikai teritorijas, kurās vērtību noteikšanai izmantojamo
darījumu skaits ir vismaz trīs.
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KULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTI:

 „Zeiferti” (bijusī draudzes skola);

 Olaines pagastnama drupas;

 karavīru kapsēta 1944.g. Jelgavas šosejas malā

12. km;

 Pēternieku katoļu baznīca;

 karavīru kapsēta 1944.g. Smiltniekos;

 Pēternieku pamatskola;
 Pēternieku

muižas
centra
dienvidrietumos no Olaines pilsētas;

apbūvei

 Pēternieku pagastnams;
 Uzvaras

līdums (tipveida lauku apbūves
teritorija 250 ha platībā no 1936.gada);

 karavīru kapsēta 1944.g. Bērzpils kapos;
 piemiņas plāksne Olaines draudzes locekļiem,

1914 - 1920.g.(1932.g.).
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6. EKONOMIKA
6.1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS
RAKSTUROJUMS
Olaines novadā laika posmā no 1991. gada līdz
2014. gadam reģistrēti 1933 uzņēmumi, likvidēti
514 uzņēmumi, aktīvi darbojas 1419 uzņēmumi.
2013. gadā reģistrēti 158 uzņēmumi un likvidēti
28 uzņēmumi. 72
Pēc uzņēmējdarbības tiesiskajām formām novadā
visvairāk ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību
(SIA) 1185, 83 biedrības, 78 individuālie
komersanti, 71 individuālais uzņēmums, 46
kooperatīvās
sabiedrības,
27
zemnieku
saimniecības, izveidotas arī 5 akciju sabiedrības
(AS) (skat. 22. att.). 73
5 55

27

Pēc nozaru uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2013.
gadā novadā dominē uzņēmumi, kas nodarbojas
ar savu vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanu
un pārvaldīšanu, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku
būvniecību, grāmatvedību u.c. pakalpojumiem
(skat. 14. tab.). 74
TABULA 14: NOZARU UZŅĒMUMU SKAITS
SAKĀRTOJUMĀ PĒC NOZARES UZŅĒMUMU
KOPĒJĀ APGROZĪJUMA 2013. GADĀ (LURSOFT)

Nr.
p.k.

Sava vai nomāta nekustamā
īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

46

2.

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku
būvniecība

30

3.

Uzskaites, grāmatvedības, audita
un revīzijas pakalpojumi;
konsultēšana nodokļu jautājumos
Konsultēšana komercdarbībā un
vadībzinībās

29

5.

Automobiļu apkope un remonts

28

6.

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

26

7.

Citur neklasificētu organizāciju
darbība

19

8.

Mazumtirdzniecība
nespecializētajos veikalos

18

9.

Cita
veida
īpašu
preču
vairumtirdzniecības
starpnieku
darbība
Frizieru
un
skaistumkopšanas
pakalpojumi

15

4.
78

Skaits

1.

46

71

Darbības veids

29

83

1185
Nodibinājums
Akciju sabiedrība
Draudze
Zemnieku saimniecība
Kooperatīvā sabiedrība
Individuālais uzņēmums
Individuālais komersants
Biedrība
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ATTĒLS 22:

72

UZŅĒMUMU SADALĪJUMS PA TO
TIESISKAJĀM FORMĀM(LURSOFT)

Lursoft statistika, Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā
pa Latvijas novadiem/pilsētām, 05.06.2014.
73
Lursoft statistika, Uzņēmumu reģistrs sadalījumā pa to tiesiskajām
formām, 05.06.2014.

10.

15

2013. gadā uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu bija
AS "Olainfarm" (66 879 335,00 €), SIA "STARCO
EASTERN GROUP"
(33 651 425,00 €), SIA
„Latvijas aptieka” (12 697 018,00 €), u.c. (skat. 15.
tab.). 75

74

Lursoft statistika, Nozaru uzņēmumu skaits sakārtojumā pēc
nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2013. gadā, 12.07.2014.
75
Lursoft statistika, Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem,
2013. gads, 06.05.2014.
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TABULA 15:

N.p.k.

UZŅĒMUMI AR LIELĀKO APGROZĪJUMU
PA GADIEM, 2013. GADS (LURSOFT)

Uzņēmums

Apgrozījums,
EUR

pret
2012

1

AS "Olainfarm"

66,879,335.00

2%

2

SIA "STARCO EASTERN
GROUP"

33,651,425.00

12%

12,697,018.00

2.26
reizes

10,639,558.00

11%

7,762,574.00

69%

7,078,985.00

nav
datu

6,556,559.00

4.62
reizes

3

SIA "LATVIJAS APTIEKA"

4

SIA „Lyngson”

5

SIA "K.A.RASMUSSEN"

6

7

SIA Seafood Production

SIA "Deco Energy"

8

AS "OLAINES ŪDENS UN
SILTUMS"

6,305,983.00

-2%

9

AS
"Mārupes
Metālmeistars"

5,832,316.00

-3%

10

SIA "NORDIC PLAST"

4,654,662.00

15%

4,199,290.00

2.76
reizes

4,104,033.00

4%

3,763,716.00

3%

11

SIA "Dinair Filton"

12

SIA "FLAKT"

13

SIA "Olaines
Parks"

14

AS „BAO”

3,383,169.00

7%

15

SIA "ESP EUROPEAN
STEEL PRODUCTION"

3,342,747.00

-8%

16

SIA "B uzņēmums"

3,214,871.00

23%

17

SIA
LOGISTIKA"

3,130,900.00

35%

18

SIA "TENTE"

2,972,587.00

41%

19

SIA "E Būvvadība"

2,952,126.00

39%

20

SIA "AV LOGISTIC"

2,749,148.00

-5%

Logistics

"GIRTEKOS
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6.2 NOZARU RAKSTUROJUMS
Vēsturiski Olaines novadā attīstījusies pārstrādes
rūpniecība, bet šobrīd lielā skaitā attīstījušās
dažādu pakalpojumu sniegšanas nozares, kurās ir
salīdzinoši lielāks uzņēmumu skaits.

6.2.1 PAKALPOJUMI
Lielākais pakalpojumu klāsts novadā ir pieejams
Olaines
pilsētā,
kurā
tiek
piedāvāti
mazumtirdzniecības, sadzīves, pasta un banku
pakalpojumi.
2013. gadā pēc nozaru uzņēmumu skaita,
sakārtojumā
pēc
kopējā
apgrozījuma,
pakalpojumu uzņēmumi veido 79%.
Jomas, kurās darbojas visvairāk uzņēmumu
novadā ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma
izīrēšana
un
pārvaldīšana,
uzskaites,
grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumu
konsultēšana nodokļu jautājumos, konsultēšana
komercdarbībā un vadībzinībās, automobiļu
apkope un remonts, kravu pārvadājumi pa
autoceļiem
un
mazumtirdzniecības,
vairumtirdzniecības pakalpojumu sniedzēji. 76 Kā
viena no vadošajām pakalpojumu sniedzēju
jomām novadā ir farmācija. Viens no lielākajiem
pakalpojumu sniedzējiem ar lielāko apgrozījumu
pa gadiem 2013. gadā bija SIA „Latvijas aptieka”,
kas ir AS “Olainfarm” piederošais farmācijas
mazumtirdzniecības tīkls.
SIA "Deco Energy" apgrozījums 2013. gadā bija
6 556 559,00 €, uzņēmums sniedz elektroapgādes
nodrošinājuma pakalpojumus.
AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” ir Olaines
novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras
apgrozījums 2013. gadā bija 6 305 983,00 €.
Uzņēmums organizē un nodrošina, sabiedrisko
(komunālo) pakalpojumu sniegšanu Olaines
novadā.

76

Lursoft statistika, Nozaru uzņēmumu skaits sakārtojumā pēc
nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2013. gadā, 05.06.2014
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NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI77
Mazumtirdzniecības pakalpojumu pieejamība un
kvalitāte apmierina 21,6% jeb 40 aptaujātos
iedzīvotājus, 45,4% jeb 84 gandrīz apmierina,
16,8% jeb 31 drīzāk neapmierina, 9,2% jeb 17
neapmierina, bet 7% jeb 13 iedzīvotājiem nav
viedokļa vai šos pakalpojumus novadā neizmanto.
Sabiedriskās ēdināšana pakalpojumus Olaines
novadā kā apmierinošus vērtē tikai 1,6% jeb 3
aptaujātie, drīzāk apmierināti ar tiem ir 20,4% jeb
38, drīzāk neapmierināti 19,4% jeb 36,
neapmierināti 24,2% jeb 45, bet par tiem nav
viedokļa vai šo pakalpojumu neizmanto 34,4% jeb
64 aptaujātie.
Aptaujas laikā iedzīvotāji uzsver to, ka novadā un
pilsētā nav kvalitatīvu ēdināšanas uzņēmumu
(kafejnīcu, restorānu, bistro).
Sadzīves pakalpojumu pieejamība un kvalitāte
apmierina 31,5% jeb 57, drīzāk apmierina 37,6%
jeb 68, drīzāk neapmierina 2,2% jeb 4,
neapmierina 8,8% jeb 16. Viedokļa par sadzīves
pakalpojumiem nav vai tos neizmanto 19,9% jeb
36 aptaujas dalībnieki.
Pasta pakalpojumi apmierina 40,8% jeb 75
aptaujātos iedzīvotājus, drīzāk apmierina 34,8%
jeb 64, drīzāk neapmierina 6% jeb 11,
neapmierina 8,2% jeb 15, bet nav viedokļa vai šos
pakalpojumus neizmanto 10,3% jeb 19
respondentiem.
Pasta pakalpojumi daudziem strādājošiem
iedzīvotājiem nav pieejami, jo pasta nodaļas
nestrādā viņiem pieejamā laikā.
Banku pakalpojumi apmierina 25,4% jeb 47
aptaujas dalībniekus, drīzāk apmierina 29,7% jeb
55, drīzāk neapmierina 11,9% jeb 22,
neapmierina 8,6% jeb 16 aptaujātos iedzīvotājus.
Viedokļa nav vai šos pakalpojumus neizmanto
24,3% jeb 45 aptaujas dalībnieki.
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bankomātu izvietojumu pilsētā iedzīvotājiem
piekļūšanas ziņā neērtās vietās.
Ar aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumiem
apmierināti 19% jeb 34 aptaujātie iedzīvotāji,
drīzāk apmierināti 31,8% jeb 57, drīzāk
neapmierināti 10,6% jeb 19, neapmierināti 10,6%
jeb 19, bet nav viedokļa vai šos pakalpojumus
neizmanto 27,9% aptaujas dalībnieki.

6.2.2 RAŽOŠANA
Ražošanas uzņēmumu skaits sakārtojumā pēc
nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2013.
gadā sastāda 21% no novadā esošajiem
uzņēmumiem. Lielākais skaits uzņēmumu
darbojas
farmācijas,
būvniecības,
mežsaimniecības,
kokapstrādes
un
lauksaimniecības jomās. 78
Novadā kopumā ir attīstīta arī medikamentu
ražošana, metālapstrāde, ķīmiskā rūpniecība,
iekārtu un būvmateriālu ražošana, atkritumu
pārstrāde.
Uzņēmumi ražošanas jomā ar lielāko apgrozījumu
2013. gadā bija AS "Olainfarm" (farmaceitisko
preparātu
ražošana),
SIA
„Lyngson”
(centrālapkures radiatoru un katlu ražošana), SIA
„Seafood Production” (zivju, vēžveidīgo un
mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana), AS
"Mārupes Metālmeistars" (metāla apstrāde).

6.3 NODARBINĀTĪBA UN BEZDARBS
Strādājošo skaits Olaines novadā kopš 2009. gada
sācis palielināties. 2009. un 2010. gadā
nodarbināto skaits novadā bija 4 400, bet 2012.
gadā nodarbināto skaits pieaudzis līdz 5 100 (skat.
23. att.). 79

Iedzīvotāji nav apmierināti ar to, ka nav piedāvāti
dažādu banku pakalpojumi, ar pieejamo

77
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.

78
Lursoft statistika, Nozaru uzņēmumu skaits sakārtojumā pēc
nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2013. gadā, 05.06.2014
79
LR Centrālā statistikas pārvalde (CSP), Strādājošo skaits
pamatdarbā pēc faktiskās darbavietas republikas pilsētās, novados
un reģionos, 05.06.2014.
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2012. gads

neapmierina nodarbinātība novadā 15,6% jeb 28,
neapmierina 16,1% jeb 29 iedzīvotājus. Par
nodarbinātību nav viedokļa vai šis jautājums nav
aktuāls 30% jeb 54 respondentiem.

5 100

2011. gads

4 600

2010. gads

4 400

2009. gads

4 400

4 000
ATTĒLS 23:

6.4 DARBA SAMAKSAS LĪMENIS

4 500

5 000

5 500

STRĀDĀJOŠO SKAITS PAMATDARBĀ PĒC
FAKTISKĀS DARBAVIETAS (CSP)

2013. gadā vidējā bruto mēneša darba alga
Olaines novadā strādājošajiem (bez privātā
sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)
bija 804 eiro (skat. 26. att.).

Laika posmā no 2011. gada aprīļa līdz 2014. gada
aprīlim Olaines novadā bezdarba līmenis
samazinājies no 9,7% līdz 4,7% (skat. 24. att.). 80
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5

ATTĒLS 24:

10

BEZDARBA LĪMENIS % (NVA)

Bruto

Bezdarbnieku skaits novadā kopš 2011. gada
samazinājies par 754 bezdarbniekiem (skat. 25.
att.).
30.04.2011.

ATTĒLS 26:
STRĀDĀJOŠO MĒNEŠA VIDĒJĀ DARBA
SAMAKSA € 2013. GADĀ, BEZ PRIVĀTĀ SEKTORA
KOMERSANTIEM AR NODARBINĀTO SKAITU <50
OLAINES NOVADĀ UN KAIMIŅU PAŠVALDĪBĀS
(CSP)

1358

30.04.2012.

Strādājošajiem pie privātā sektora komersantiem
ar nodarbināto skaitu >=50 mēneša vidējā darba
samaksa bruto 2013. gadā bija 879 eiro (skat. 27.
att.). 82
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NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI81
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Ar nodarbinātību (darbavietām) Olaines novadā
apmierināti ir 17,8% jeb 32 aptaujātie iedzīvotāji,
drīzāk apmierināti 20,6% jeb 37. Drīzāk
80
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Bezdarbnieku skaits
sadalījumā pa pilsētām un novadiem, 05.06.2014.
81
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
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ATTĒLS 27:
STRĀDĀJOŠO MĒNEŠA VIDĒJĀ DARBA
SAMAKSA €, PRIVĀTĀ SEKTORA KOMERSANTI AR
NODARBINĀTO SKAITU >=50 (CSP)

82

LR Centrālā statistikas pārvalde (CSP), Strādājošo mēneša vidējā
darba samaksa republikas pilsētās un novados (eiro), 06.06.2014.
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6.5 OLAINES NOVADA SPECIALIZĀCIJA
Vēsturiski Olaines pilsēta attīstījusies kā spēcīgs
ķīmisko un farmaceitisko uzņēmumu centrs, bet
Olaines pagasts veidojies kā Pierīgas dzīvesvieta
ar dārzkopības kooperatīviem.
Ekonomiskā izaugsme novadam ir saistīta ar Rīgas
tiešo tuvumu, attīstīto transporta infrastruktūru,
un pastāvošo nozaru un pakalpojumu
uzlabošanu.
Olaines novadā veiksmīgi attīstījusies apstrādes
rūpniecība, kravu pārvadājumu un loģistikas
pakalpojumi, kūdras ieguve un pārstrāde.
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Olaines novada atrašanās vieta un infrastruktūra
ir veicinājusi vairāku industriālo parku izbūvi gan
Olaines pilsētā, gan Olaines pagastā.
Novads veiksmīgi konkurē ar citiem novadiem
dzīves vietas izvēlē Pierīgā ar salīdzinoši lētākiem
mājokļiem. Daudzstāvu daudzdzīvokļu namu
kvartāli izveidojušies Olainē, Jaunolainē un
Gaismās. Plašas Olaines pagasta teritorijas
aizņem dārzciemi, kurus nepieciešams izveidot
kompaktākus un ar atbilstošu infrastruktūru.
Perspektīvā novadā savrupmāju būvniecība ir
jāattīsta jaunajos ciemos.

NOVĒRTĒJUMS
SVID ANALĪZES KOPSAVILKUMS „UZŅĒMĒJDARBĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, BŪVNIECĪBA” 83
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 pašvaldību (domi).
• Brīvas pašvaldības zemes rūpniecisko teritoriju
(uzņēmējdarbības vides) attīstībai.
• Iedzīvotāju atbalsts rūpniecības attīstībai (vēsturiski
pozitīva iedzīvotāju attieksme).
• Izglītība – valsts koledža (jauni speciālisti).
• Pirmskolas izglītības iestādes (visiem) un vidusskolas.
• Kvalitatīva kultūras 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 dārzkopības vide (47 kooperatīvi, ~12000
īpašumi, pārsvarā dzīvo Pierīgas iedzīvotāji –
atpūtnieki, kuri neievēro novada saistošos
noteikumus).
• Novada ģeogrāfiskais izvietojums (sadalījums divās
daļās).

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

• Augsti kvalificēta darbaspēka trūkums un vispārējs
darbaspēka trūkums.
• NAP uzstādījums 9+21, kurā paredzēts, ka līdzekļi
rūpniecības attīstībai tiek piešķirti tikai šīm
pašvaldībām.
• Vēsturiskais piesārņojums, kas ir drauds videi.
• Iedzīvotāju deklarētā skaita samazinājums par labu
Rīgas pašvaldībai.
• Ģeogrāfiskais novietojums attiecībā uz pakalpojumu
sfēru (Rīgas tuvums mazina iespēju attīstīt
pakalpojumus).
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Izmantoti darba grupas „Uzņēmējdarbība, nekustamais īpašums, būvniecība” darba rezultāti, 18.03.2014.
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• 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.

• Daudzi vecāki bērnus ved mācīties uz citām blakus
pašvaldībām (īpaši Rīgu).
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7. PĀRVALDĪBA UN PAKALPOJUMI
7.1 ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRA
UN FUNKCIJAS

84

Olaines novads tika izveidots 2009. gadā
administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, kad
tika apvienota Olaines pilsēta un Olaines pagasts.
Novada administratīvais centrs ir Olaines pilsēta,
kurā atrodas Olaines novada pašvaldība. Pagasta
pārvalde izveidota Olaines pagastā, Jaunolaines
ciemā, kurā pieejami pašvaldības pakalpojumi.

OLAINES NOVADA DOMI ievēl pašvaldības

iedzīvotāji. Dome pieņem lēmumus, nosaka
institucionālo struktūru (skat. 1. pielikumu), lemj
par funkcijām un patstāvīgi izstrādā pašvaldības
budžetu. Domē tiek ievēlēti 17 deputāti, kuri
strādā Finanšu komitejā, Attīstības un komunālo
jautājumu komitejā un Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejā. Domi vada domes
priekšsēdētājs.

PAŠVALDĪBAS

ADMINISTRĀCIJAS
„OLAINES
NOVADA PAŠVALDĪBA” pakļautās iestādes:

 Olaines








84

1. vidusskola ar struktūrvienību
Olaines sākumskola;
Olaines 2. vidusskola;
Olaines
pirmsskolas
izglītības
iestāde
„Dzērvenīte”;
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”;
Olaines
pirmsskolas
izglītības
iestāde
„Magonīte”;
Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde
„Ābelīte”;
Olaines Mūzikas un mākslas skola
Olaines Kultūras centrs ar struktūrvienībām:
• Olaines Kultūras nams,
• Jaunolaines Kultūras nams,
• Olaines bibliotēka ar bērnu literatūras
nodaļu,
• Jaunolaines bibliotēka,

Olaines novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats, Olaines
novada pašvaldības nolikums Nr.2, 27.01.2010.

• Gaismu bibliotēka.
 Olaines Sporta centrs;
 Olaines Vēstures un mākslas muzejs
 Pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais
dienests”.
Struktūrvienības:
 Olaines novada bāriņtiesa;
 Olaines novada pašvaldības būvvalde;
 Olaines novada pašvaldības policija;
 Pieaugušo izglītības centrs.
Kapitālsabiedrības:
 AS „Olaines ūdens un siltums”;
 SIA „Zeiferti”;
 SIA „Olaines Veselības centrs";
 SIA „Zemgales 29” (pašvaldībai pieder 54%
kapitāla daļas);
 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” – pašvaldībai pieder
2,48% daļas;
 SIA „NKC” (Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas
un vides nozaru kvalifikācijas centrs) ar mērķi
izstrādāt
un
realizēt
arodizglītības
programmas jauniešiem un bezdarbniekiem –
pašvaldībai pieder 5,71 kapitāla daļas.
Pašvaldības izpilddirektors ir atbildīgs par Olaines
novada pašvaldības administrācijas darbu,
organizē un kontrolē domes pieņemto lēmumu
izpildi.
Speciālu pašvaldības uzdevumu veikšanai dome
no deputātiem un novada iedzīvotājiem izveido
atsevišķas komisijas:
 Vēlēšanu komisija;
 Administratīvā komisija;
 Iepirkumu komisija.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS FUNKCIJAS85:
 organizēt

iedzīvotājiem
komunālos
pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds;

85

No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu
pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.
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 gādāt par savas administratīvās teritorijas

 informē par domes un pārvaldes kompetencē

 noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā

 pieņem

labiekārtošanu un sanitāro tīrību;

























lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav
noteikts citādi;
gādāt par iedzīvotāju izglītību
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību;
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā
arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu;
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un
bērnu personisko un mantisko tiesību un
interešu aizsardzību;
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā;
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā;
izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja
tas paredzēts likumos;
piedalīties
sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;
saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un
apbūves kārtību;
nodrošināt savas administratīvās teritorijas
būvniecības procesa tiesiskumu;
veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;
savākt
un
sniegt
valsts
statistikai
nepieciešamās ziņas;
veikt nepieciešamos pasākumus domes
vēlēšanās;
piedalīties civilās aizsardzības pasākumu
nodrošināšanā;
organizēt
sabiedriskā
transporta
pakalpojumus;
organizēt
pedagoģisko
darbinieku
tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;
veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā
dzīvojošo bērnu uzskaiti;
īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā.

OLAINES PAGASTA PĀRVALDES FUNKCIJAS:









esošajiem jautājumiem;
iesniegumus,
sūdzības
un
priekšlikumus no fiziskām un juridiskām
personām un organizē izpildi un atbildes
sagatavošanu iesniedzējiem;
reģistrē ziņas par personas dzīvesvietu;
izsniedz izziņas par deklarēto dzīvesvietu;
izmaksā sociālos pabalstus;
izsniedz izziņas;
pieņem iedzīvotājus, sniedz skaidrojumus un
metodisku
palīdzību
(t.sk.
sociālajos
jautājumos);
reģistrē
iedzīvotāju
pieņemšanu
pie
pašvaldības amatpersonām un deputātiem.

Saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām vietējā
pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās
pašvaldības attīstības dokumentus. Lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībai ir pienākums izstrādāt
savas administratīvās teritorijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju, attīstības programmu,
teritorijas plānojumu u.c. attīstības plānošanas
dokumentus, nodrošinot to realizāciju un
pārraudzību.
Olaines novada pašvaldības spēkā esošie
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:
 Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija






2013. – 2030.gadam (apstiprināta Olaines
novada domes 2013.gada 27.februāra sēdē
(protokola Nr.2, 33.punkts));
Olaines pilsētas teritorijas plānojums 2004.2016.gadam;
Olaines pagasta attīstības programma 2008.2020.gadam;
Olaines pilsētas attīstības programma;
Olaines
pagasta
teritorijas
attīstības
programma.

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI86
Pašvaldības darbība apmierina 34,8% jeb 64
aptaujas dalībniekus, drīzāk apmierina 45,7% jeb
84, drīzāk neapmierina 9,2% jeb 17, neapmierina
4,9% jeb 9, bet 5,4% jeb 10 aptaujas dalībniekiem

 pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par

nekustamā īpašuma nodokli, pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem un citus ar domes
lēmumu noteiktus maksājumus;

86
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.
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nav viedokļa šajā jautājumā vai viņi nesaskaras ar
pašvaldības darbību.

7.2 FINANŠU RAKSTUROJUMS87
Pašvaldības budžetu veido pamatbudžets un
speciālais budžets. Pamatbudžetu veido visi
ieņēmumi, izņemot īpašiem mērķiem paredzētie
ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi. Speciālo
budžetu veido budžeta daļa, kura sastāv no
īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī
ziedojumiem un dāvinājumiem naudā vai natūrā
(ar uzskaiti naudā) un kuru līdzekļi izlietojami
saistībā ar šiem ieņēmumiem.
2013. gadā Olaines novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi bija 16 376 508,95 € (11
509 476 LVL), bet izdevumi 15 976 171,16 € (11
228 117 LVL).
Speciālā budžeta ieņēmumi 2013. gadā bija 234
475,04 € (164 790 LVL), bet izdevumi 184 855,24
€ (129 917 LVL).

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2013.
gadā bija 620 752,01 € (436 267 LVL), salīdzinot ar
2012. gadu ieņēmumi pieauguši par 109,2% jeb
52 411,48 € (36 835LVL).
Nenodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts (pašvaldību)
nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodiem
un sankcijām, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem,
no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas. 2013. gadā ieņēmumi no šī
posteņa bija 172 222,98 € (121 039 LVL).
Salīdzinot ar 2012. gadu ieņēmumi šajā postenī
samazinājušies par 81,23 % jeb 39 803,4 €
(27 974 LVL).
Ārvalstu finanšu palīdzība 2013. gadā Olaines
novadā nav bijusi.
4% 1%
19%

7.2.1 PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta ieņēmumu realizācija 2013. gadā
izpildīta par 106,96 %, 1 065 419,38 € (748 781
LVL). Salīdzinot ar 2012. gadu ieņēmumi
palielinājušies par 110,25 % jeb 1 523 185,7 €
(1 070 501 LVL). Ieņēmumu pieauguši no
iedzīvotāju ienākumu nodokļa un nekustāmā
īpašuma nodokļa pārpildes.
2013. gadā lielāko ieņēmumu daļu, 76% veido
ieņēmumi no nodokļiem, 19% veido ieņēmumi no
transfertiem, 4% no maksas pakalpojumiem un
citiem pašu ieņēmumiem, 1% no nenodokļu
ieņēmumiem (skat. 28. att.).
Nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma,
nekustamā īpašuma un azartspēļu nodokļi.
Kopumā 2013. gadā nodokļos saņemti 12 531
264,76 € (8 807 023 LVL). Salīdzinot ar 2012. gadu
nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 109,3 % jeb
1 070 840,52 € (752 591 LVL).
Transferti jeb mērķdotācijas no valsts un
pašvaldības budžetiem 2013. gadā bija 3 052
269,2€ (2 145 147 LVL), pret 2012. gadu transferti
ieņēmumi palielinājušies par 116,90 % jeb 441
352,1 € (310 184 LVL).

87

Olaines novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats.

76%
Nodokļu ieņēmumi
Transferti
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
ATTĒLS 28:

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2013.
GADĀ PA POSTEŅIEM

7.2.2 PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
2013. gadā Olaines novada pašvaldības izdevumi
bija 15 976 171,17 € (11 228 117 LVL), tie par
114,3 % palielinājušies salīdzinot ar 2013. gadu,
kurā izdevumi biji 13 980 956,28€ (9 825 872
LVL).
Pēc ekonomiskās klasifikācijas lielākie izdevumi
2013. gadā bija atalgojuma, pamatkapitāla
veidošanas un pakalpojumu jomās.
Atalgojuma izdevumus veido pašvaldības iestāžu
pedagogu un tehnisko darbinieku algas, 35% jeb
5 645 985,2 € (3 968 021 LVL).
Pamatkapitāla veidošanai 2013. gadā tika iegādāti
pamatlīdzekļi, veikti kapitālie remontdarbi un

61

OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020. GADAM,
PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

rekonstrukcijas darbi, izveidoti jauni pamatlīdzekļi
3 585 621,3 € (2 519 989 LVL) apmērā.

 elektroniska

Izdevumi pakalpojumiem sastādīja 15 % no
kopējiem izdevumiem jeb 2 417 339,7 € (1 698
916 LVL). Izdevumi veidojas no Olaines novada
pašvaldības maksājumiem par komunālajiem
pakalpojumiem, pašvaldības ēku, būvju un telpu
remontu un uzturēšanu.

 pieejamas

Lielākie izdevumi Olaines pašvaldībā 2013. gadā
pēc valdības funkcionālajām kategorijām:
 Izglītība 42,48 % jeb 6 787 178,2 € (4 770 056

LVL);
 Ekonomiskā darbība 14,34 % jeb 2 291 186,4 €
(1 351 806 LVL);
 sociālā aizsardzība 11,23 % jeb 1 793 494,3 (1
260 475 LVL);
 atpūta, kultūra un reliģija 9,8 % jeb 1 561
657,3 € (1 097 539 LVL).

7.2.3 SPECIĀLĀ BUDŽETA IZPILDE
Speciālā budžeta ieņēmumi 2013. gadā bija 234
475,0 € (164 790 LVL). Ieņēmumi samazinājušies
salīdzinot ar 2012. gadu par 96,36 % jeb 8 833,2 €
(6 208 LVL).
Speciālo
budžetu
veido
ieņēmumi
no
mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem,
dabas resursu nodokļiem par dabas resursu ieguvi
un vides piesārņošanu, pašvaldību budžeta
procentu ieņēmumiem par kontu atlikumiem
Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs.
Speciālā budžeta izdevumi 2013. gadā bija 184
855,2 € (129 917 LVL), tie salīdzinot ar 2012. gadu
palielinājušies par 141,71% jeb 54 416,3 € (38 244
LVL).
Speciālā budžeta izdevumi tiek izmantoti
ekonomiskajām darbībām un vides aizsardzībai.

7.3 E – PĀRVALDE
Aktuālā informācija par novadu un pašvaldības
aktualitātēm pieejama pašvaldības mājaslapā
www.olaine.lv.
Mājas lapā www.olaine.lv pieejami atsevišķi
pakalpojumi iedzīvotājiem:

pašvaldību;

saziņa

ar

veidlapas
iesniegumiem;

Olaines
dažādu

novada
nozaru

 iespēja pieteikties jaunumu un informācijas

par gaidāmajiem pasākumiem saņemšanai epastā;

 iespēja izteikt savu viedokli, atbildot uz viena

jautājuma aptauju.

7.4 SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN
KOMUNIKĀCIJA

88

Olaines novada iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties
ar pašvaldībā pieņemtajiem normatīvajiem
aktiem, izstrādātajiem plānošanas un attīstības
dokumentiem.
Sabiedrisko apspriešanu laikā iedzīvotājiem tiek
dota iespēja izteikt savu viedokli par dažāda
līmeņa attīstības dokumentiem.
Dažādu aptauju ietvaros pašvaldība noskaidro
iedzīvotāju nostāju aktuālos jautājumos. Olaines
novada pašvaldības ēkā pieejama anonīmā
priekšlikumu pastkastīte. Speciālu jautājumu
risināšanai iedzīvotāji tiek iesaistīti darba grupās
un komisijās.
Pašvaldībā
strādā
sabiedrisko
attiecību
speciālists, kurš darbojas pie tā, lai informētu
novada iedzīvotājus par pašvaldības darbību un
novada dzīves norisēm.
Reizi mēnesī tiek izdots bezmaksas informatīvs
izdevums „Olaines Domes Vēstis” – 5000
eksemplāru tirāža. To bezmaksas iedzīvotāji var
saņemt dažādās publiskajās vietās Olaines
novadā, pēc pasūtījuma uz dzīvesvietu un
atsevišķos kooperatīvos.
Tiek veidoti bukleti un kalendāri par pašvaldības
iestādēm un domes pieņemtajiem saistošajiem
noteikumiem. Bukleti iedzīvotājiem pieejami
bezmaksas informācijas centrā un Olaines
pagasta pārvaldē. Gada kalendāru iedzīvotāji
saņem savās pastkastītēs.

 informācija par pašvaldības, tās iestāžu vai

uzņēmumu pakalpojumiem;

88

Olaines novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats.
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Novada iedzīvotājiem pieejama pašvaldības
interneta mājas lapa www.olaine.lv. Mājas lapā
www.olaine.lv, pieejama informācija par novadu,
aktivitātēm, normatīvajiem aktiem, u.c. jomām,
kas saistītas ar novadu. Bez oficiālās pašvaldības
mājas lapas, darbojas arī Olaines novada jauniešu
portāls www.olainesjauniesiem.lv un Olaines
pilsētas ziņu portāls iOlaine.lv.
Iedzīvotāju informēšanai novada teritorijā
izvietots 21 informācijas stends (9 no tiem
slēgtie), 12 Olaines pagasta teritorijā un 9 Olaines
pilsētā.
Sadarbojoties ar sabiedriskajiem mēdijiem,
informācija par pašvaldību tiek gan pārraidīta
televīzijā, gan atspoguļota interneta portālos un
laikrakstos. Novada pašvaldība sadarbojas ar
laikrakstu „Rīgas Apriņķa avīze”, ziņu aģentūru
LETA, un TV studiju „Spektrs”.
Iedzīvotāji par sev interesējošiem jautājumiem
var griezties Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā, Olaines pagasta pārvaldē un
pie pašvaldībā strādājošajiem speciālistiem,
amatpersonām un deputātiem.
Veiksmīga sadarbība pašvaldībai izveidojusies ar
nevalstiskajām organizācijām, sniedzot dažāda
veida atbalstu, piedaloties to rīkotajos
pasākumos, finansējot, nodrošina telpas, u.c.
Iesaistot nevalstisko organizāciju resursus, tiek
novadā veidota sociāli aktīva sabiedrība.

NOVĒRTĒJUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI89
39,1% jeb 75 aptaujas dalībnieki uzskata, ka ir
pietiekami informēti par pašvaldības darbu, 50%
jeb 96 informēti daļēji, bet 10,9% jeb 21
aptaujātais uzskata, ka nav pietiekoši informēts.
Visvairāk informāciju par pašvaldības darbību,
aptaujas dalībnieki iegūst novada mājaslapā
www.olaine.lv, 42,3% jeb 161 aptaujas dalībnieks,
31,2% jeb 119 pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Olaines Domes Vēstis”, 12,9% jeb 49
no citiem novada iedzīvotājiem, 5,5% jeb 21
novada pašvaldībā, 2,9% jeb 11 preses
izdevumos, 2,9% jeb 11 informācijas centros, bet

89
Olaines novada attīstības programmas 2014.‐2020. gadam
izstrādes ietvaros veikta Olaines novada iedzīvotāju aptauja. Aptaujā
viedokli snieguši 208 respondenti.

2,4% jeb 9 informāciju iegūst no citiem
informācijas
avotiem,
piemēram,
skolā,
bibliotēkās, kaimiņiem u.c.
Vairāk
aptaujātie
iedzīvotāji
pašvaldības
informatīvajā telpā vēlētos uzzināt par
pašvaldības attīstības procesiem un plāniem
(13,3%), brīvā laika pavadīšanas iespējām (11,4%)
pilsētu
un
ciemiem
(11,1%,),
novadā
pieejamajiem veselības pakalpojumiem (9,7%),
novadā notiekošajiem kultūras un sporta
pasākumiem (9,4%), par pašvaldības darbību
kopumā (8,6%), un komunālajiem pakalpojumiem
(7,9%).

7.5 PAŠVALDĪBAS MĀRKETINGS
Olaines novada pašvaldība ir ieinteresēta celt
novada labklājību, uzlabot tā tēlu un dzīves vidi
novada iedzīvotājiem, viesiem un potenciālajiem
uzņēmējiem.
Novadam ir salīdzinoši nesena vēsture, līdz ar to
Olaines vārds vairāk asociējas ar rūpniecību un
iepriekšējiem stereotipiem.
Lai popularizētu Olaines novadu, pašvaldība
sniedz aktuālo informāciju novada mājaslapā
www.olaine.lv un pašvaldības izdevumā „Olaines
Domes vēstis”. Pašvaldībai darbojas Facebook
lapa „Olaines ziņu portāls”.
Pēdējos gadus tiek izdots Olaines novada gada
kalendārs, kurā tiek iekļauta aktuālā informācija
par pašvaldību, dažādiem kultūras, attīstības un
labiekārtošanas projektiem novadā.
Pašvaldība veido reprezentatīvus materiālus ar
Olaines novada simbolikas apdruku.
Olaines pilsētai un novadam
reputāciju/priekšstatu audits.

ir izstrādāts
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7.6 FUNKCIONĀLĀS SAITES,
SADARBĪBA
Funkcionālās saites Olaines novadam galvenokārt
veidojas ar kaimiņu pašvaldībām (skat. 16. tab.).
TABULA 16:

OLAINES NOVADA FUNKCIONĀLĀS
90
SAITES

Joma

Sadarbības
teritorija

Sadarbības
tēmas

Infrastruktūra

Rīga, kaimiņu
pašvaldības

Ceļi, dzelzceļš

Izglītība

Visa Latvija

Profesionālā
izglītība

Darba tirgus

Rīga,
Pierīga,
Jelgava

Transporta
infrastruktūra
Sabiedriskais
transports

Sabiedriskais
transports

Ķekavas novads

Sabiedriskā
transporta
maršrutu izveide

Dabas
aizsardzība

Rīgas pilsētas
pašvaldība

dabas liegums
„Melnā
ezera
purvs”

Olaines novada sadraudzības pilsētas sociālajos,
izglītības un kultūras jautājumos:
 Karlskoga, Odeshogu, Vadstenu (Zviedrija);
 Riihimaki (Somija);
 Nowa Saržina (Polija).

Sadraudzības un sadarbības līgumi noslēgti ar
Odeshogu, Karlskogu, Riihimaki un Nowa Saržinu.
Sadraudzība izveidojusies arī ar Krievijas pilsētu
Ivangorod un Lietuvas pilsētu Anikščai.
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7.7 PROJEKTU KAPACITĀTE
Laika posmā no 2009. līdz 2013. gadam Olaines
novada pašvaldība ir realizējusi ap 40 projektus
infrastruktūras, pakalpojumu, labklājības un
uzņēmējdarbības jomu attīstīšanai. Projekti
īstenoti piesaistot dažādus finanšu instrumentus
gan Eiropas Savienības fondus, gan pašvaldības
un tās iestāžu līdzekļus (skat. 17. tab.).
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TABULA 17:

Nr.

Nosaukums

2009
1
Olaines 1. vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija
2
Jaunolaine PII "Magonīte" piebūves būvniecība
3
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana Olaines 1.vidusskolā un
Olaines 2.vidusskolā”
4
Izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana, veicot
informatizāciju Olaines 1.vidusskolā un Olaines
2.vidusskolā

OLAINES NOVADĀ REALIZĒTIE PROJEKTI 2009. – 2013. GADAM

Periods

Finanšu avots

Summa Ls ar
PVN

Pilsēta

2009-2010
2009-2010
2009

Olaines novada pašvaldība
Olaines novada pašvaldība
ERAF, valsts budžets, Olaines novada
pašvaldība

1 157 500,00
1 260 925,00
57 264,00

1 157 500,00

2009-2012

ERAF, valsts budžets

28 569,59

28 569,59

Pagasts

1 260 925,00
57 264,00

2 504 258,59
2010
1
Ielu, laukumu, pagalmu un gājēju ietvju seguma
atjaunošanas darbi
2
Olaines veselības centra energoefektivitātes uzlabošana
un pielāgošana personām ar funkcionāliem
traucējumiem
3
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana Olaines 1.vidusskolā un
Olaines 2.vidusskolā”
4
Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Olaines pilsētā
5
Mini futbola laukuma izveide Olaines 2.vidusskolas
stadionā
6
Skolēnu autobusa iegāde

2010

Olaines novada pašvaldība

145 199,99

82601,86

2010

ERAF, Olaines novada pašvaldība,
Olaines veselības centrs

102 175,79

102 175,79

2010-2011

ERAF, valsts budžets, Olaines novada
pašvaldība

138111,00

138111,00

2010
2010

Labklājības ministrija
Biedrība „Latvijas Futbola federācija”,
Olaines novada pašvaldība
Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
Olaines novada pašvaldība

20000,00
4675,05

20000,00
4675,05

33000,00

33000,00

2010-2011

443 161,83
2011

91

Olaines novada pašvaldības informācija.

62598,13
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Nr.

Nosaukums

Periods

Finanšu avots

1
2
3
4
5
6

Jumtu renovācija un siltināšana PII "Zīle"
Rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde PII "Magonīte"
Virtuves rekonstrukcija PII "Zīle"
Ēdināšanas bloka rekonstrukcija Olaines 1. vidusskolā
Ārējā apgaismojuma izbūve Olaines novadā
Ielu, laukumu, pagalmu un gājēju ietvju seguma
atjaunošanas darbi
Apgaismojuma ierīkošana Olaines pilsētas mežaparkā
Veloceliņa izbūve Olaines pilsētas mežaparkā
Teritorijas labiekārtošanu Olaines novada teritorijā
Aktīvās atpūtas laukuma izveide Olaines novadā
Sporta aprīkojuma iegāde Olaines sporta centram
Gājēju satiksmes drošības uzlabojumi Stūnīšu ciemā,
Olaines novadā
Ziemas kalna izveide Olaines pilsētā
Bērnu rotaļu laukumu izveide Olaines pilsētā
Jauniešu aktīvā atpūtas laukuma izveide Jaunolainē
Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu ciema apdzīvotā
vietā Gaismas
Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines Lielciemā, 2.
kārta
Olaines novada pašvaldības administratīvās kapacitātes
paaugstināšana, piesaistot atbilstošus speciālistus
Olaines Meža parka labiekārtošana un estrādes
būvniecība

2011
2011
2011
2011
2011
2011

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pilsēta

Olaines novada pašvaldība
Olaines novada pašvaldība
Olaines novada pašvaldība
Olaines novada pašvaldība
Olaines novada pašvaldība
Olaines novada pašvaldība

Summa Ls ar
PVN
35 002,37
4 678,44
42 027,01
200 075,00
44 095,24
560 000,00

2011
2011
2011
2011
2011
2011

ELFLA
ELFLA
ELFLA, Olaines novada pašvaldība
ELFLA, Olaines novada pašvaldība
ELFLA
ERAF, Olaines novada pašvaldība

12 019,05
9 212,46
5 953,60
3 565,33
2 488,50
129 687,59

12 019,05
9 212,46
2 976,80
3 565,33
1 866,37

2011
2011
2011
2011-2012

ELFLA, Olaines novada pašvaldība
ELFLA, Olaines novada pašvaldība
ELFLA, Olaines novada pašvaldība
ERAF, Olaines novada pašvaldība

13 103,16
11 242,31
6 666,38
679 904,98

13 103,16
11 242,31

2011-2013

705 375,00

2011-2013

Kohēzijas fonds, Olaines pilsētas
dome
ESF

20 905,00

10452,5

2011-2012

Olaines novada pašvaldība

772 763,25

772 763,25

Pagasts

35 002,37
4 678,44
42 027,01
200 075,00
5063,99

39031,25
560000

2976,80

129687,59

6 666,38
679 904,98
705 375,00
10 452,50

3258764,67
2012-2013
1
Bērnu rotaļu laukuma izveide Jāņupē, Olaines novadā
2
Ārējā apgaismojuma izbūve un rekonstrukcija Olaines
novadā
3
Ceļu, veloceliņu, ietvju un pagalmu atjaunošanas un
izbūves darbi Olaines novadā

2012
2012

ELFLA, Olaines novada pašvaldība
Olaines novada pašvaldība

13 937,10
34 702,23

2012

Olaines novada pašvaldība

700 000,00

13427,99

13937,1
21274,24
700 000,00
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Nr.

Nosaukums

Periods

Finanšu avots

4
5
6.
7

Jaunolaines stadiona rekonstrukcija
Āra trenažieru uzstādīšana Jaunolaines stadionā
Europa for Citizens: Key to Identity
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Olaines
novada, Olaines pagasta, apdzīvotā vietā Grēnes un to
pieslēgšana pie Olaines pilsētas 1.kārta
Centralizēto siltumtīklu būvniecība „Maģistrālās
siltumtrases inženierkomunikācijas izbūve Jaunolainē,
Olaines pagastā, Olaines novadā”
KF projekts „Jaunolaines katlumājas energoefektivitātes
paaugstināšana. Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines
novadā.
Bērnu rotaļu laukuma izveide Jāņupes ciemā, Olaines
novadā
Veloceliņa izbūve posmā Jaunolaine - Olaine, Olaines
novadā

2012
2012
2012
2012-2013

Olaines novada pašvaldība
Olaines novada pašvaldība
EACEA
AS "Olaines ūdens un siltums"

2012-2013

Kohēzijas fonds, Olaines pilsētas
dome

356 272

356272,00

2012-2013

Kohēzijas fonds, SIA "Zeiferti"

678 958,62

678958,62

2013

ELFLA, Olaines novada pašvaldība

13 937,10

13937,10

2011-2012

EZF, Olaines novada pašvaldība

205 113,49

205113,49

PAVISAM KOPĀ:

2 423 016,50
8 629 201,59

8

9
10
11

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
ESF – Eiropas Sociālais fonds

Summa Ls ar
PVN
84 682,01
3 623,95
3 655,00
328135,00

Pilsēta

1827,5

2758 522,38

Pagasts
84 682,01
3623,95
1827,50
328 135

5857777,08
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1. PIELIKUMS. OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA

Finanšu komiteja
Sociālo, izglītības
un kultūras
jautājumu komiteja
Attīstības un
komunālo
jautājumu komiteja
Attīstības un
komunālo
jautājumu
komitejas
Uzņēmējdarbības
informācijas
komisija
Vēlēšanu komisija
Administratīvā
komisija
Politiski represēto
personu statusa un
nacionālās
pretošanās kustības
dalībnieka statusa
noteikšanas
komisija

DOME

Priekšsēdētāja
pirmais vietnieks

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Priekšsēdētāja
otrais vietnieks
PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORS
Olaines novada bāriņtiesa
Izpilddirektora
vietnieks

Kanceleja

Finanšu un
grāmatvedības
nodaļa
Olaines novada
Dzimtsarakstu
nodaļa
Īpašuma un
juridiskā nodaļa
Pieaugušo
izglītības centrs

Attīstības nodaļa

SIA „Olaines veselības
centrs”

Speciālists
izglītības, kultūras
un jaunatnes

p/a „Olaines
sociālais
dienests”

Olaines
sākumskola

Olaines PII
„Dzērvenīte”

Olaines
Vēstures un
mākslas muzejs

Olaines SPII
„Ābelīte”

SIA „Zeiferti”

Sabiedrisko
attiecību
speciālists

Olaines
PII „Zīle”

Olaines
Mūzikas un
mākslas skola

AS „Olaines ūdens un
siltums”

Domes sekretārs

Olaines
1.vidusskola

Olaines PII
„Magonīte”

Olaines novada
pašvaldības policija

Priekšsēdētāja
palīgs

Iepirkumu komisija

Olaines
2.vidusskola

Olaines novada
pašvaldības
būvvalde

Olaines pagasta
pārvalde

Olaines Sporta
centrs

SIA „Zemgales 29”

Olaines Kultūras
centrs

Jaunolaines
Bibliotēka

Olaines Kultūras
nams

Olaines
Bibliotēka

Jaunolaines Kultūras
nams

Gaismu
Bibliotēka

Galda spēļu
nodarbību zāle

Olaines 2. vidusskolas
stadions

Jaunolaines
stadions un skeitparks

Olaines Slidotava un
skeitparks

Olaines peldbaseins

Olaines stadions
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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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