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PRIEKŠVĀRDS
Olaines novads ir izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Olaines novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats ir
sagatavots atbilstoši LR likuma "Par pašvaldībām" 72.panta, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
metodiskajiem ieteikumiem, Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”
prasībām. Tā mērķis ir saprotamā veidā sniegt vispusīgu, objektīvu un atklātu informāciju par Olaines novada
pašvaldības un tās iestāžu darbību un izmaiņām Olaines novadā 2009.gadā, kā arī informēt par finanšu līdzekļu
izmantošanas lietderību un iegūto rezultātu. Gada publiskais pārskats ir sagatavots kā informatīvs materiāls
ikvienam Olaines novada iedzīvotājam, kā arī citiem interesentiem. Tas ir kā atsevišķs komunikācijas līdzeklis
starp visiem pašvaldībā strādājošiem, iedzīvotājiem, citām pašvaldībām, valsts un nevalstiskām struktūrām.
Pārskats kalpo tam, lai rosinātu priekšlikumus tālākai darbībai un maksimāli censtos iesaistīt iedzīvotājus lēmumu
pieņemšanas procesā un to īstenošanā. Šis dokuments sniedz pārskatu par precīzi un sīki plānotiem darbiem ne
tikai finansiāli, bet arī administratīvi un organizatoriski, par izstrādātiem kadru, resursu, ideju, reālu projektu,
vīziju politiku un aktivitāšu stratēģisko un taktisko plānošanu. To nevar paveikt vienīgi dome, tas jādara kopā ar
sabiedrību, kas tajā ir tieši vai netieši iesaistīta.
Pārskatā izvērtēta pašreizējā ekonomiskā un sociālā situācija Olaines novadā un izmaiņas, kas ir notikušas pēdējā
laikā teritorijas attīstības plāna īstenošanā, sniegta informācija par publisko un privāto investīciju ieguldījumiem
pils infrastruktūrā. Šajā dokumentā ietverta arī informācija par divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam
gadam pieņemto budžetu, par saistību un garantiju apjomiem, par pašvaldības nekustamo īpašumu un tā
novērtējumu, pašvaldības kapitāla vērtību uzņēmumos. Pārskatā sniegts pašvaldības iestāžu raksturojums un to
darbības atspoguļojums.
Pašvaldības līdzekļi tiek mērķtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. Pilsētas attīstībai tiek
piesaistīti lieli investīciju resursi. Aktīvi tiek risināti infrastruktūras attīstības jautājumi, kā rezultātā būtiski
palielinās nekustamā īpašuma tirgus vērtība.
Olaines pilsētas domes vadība skaidri apzinās, ka pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības problēmas vēl
joprojām nav pilnībā atrisinātas. Tāpēc ir jāturpina iesāktais darbs Olaines iedzīvotāju labā, koordinējot un
saskaņojot pašvaldības, valsts un uzņēmēju intereses, kā arī risinot pilsētas teritorijas attīstības problēmas.
Šis dokuments ir pieejams jebkuram interesentam – Olaines Bibliotēkā, Jaunolaines Bibliotēkā, Gaismu
Bibliotēkā, Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Olaines pagasta
pārvaldē, pašvaldības interneta mājas lapā - www.olaine.lv, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Tikai radošs un nepārtraukts darbs nodrošina Olaines novada attīstību. Olaines novada pašvaldība iesaista
iedzīvotājus ierosinājumu un priekšlikumu ieviešanai novada infrastruktūras uzlabošanā. Centīsimies turpināt
iesākto - darbosimies vairāk, labāk, aktīvāk, bet galvenais visi kopā!
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OLAINES PAŠVALDĪBAS VĒSTURE
Olaines novads Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Olaines novadā
ietilpst Olaines pilsēta un Olaines pagasts (ar ciemiem - Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis,
Ielejas, Jaunolaine, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki,
Stūnīši, Vaivadi, Virši). Olaines novada administratīvais centrs – Olaines pilsēta (Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads).
Olaines pilsētas vēsture
Olaines pilsētas vēsture cieši saistīta ar Rīgas tuvumu (25 km) un tās izvietojumu pie sena Eiropas nozīmes
tirdzniecības un pasta ceļa. Ciematam lielceļa malā bijuši dažādi nosaukumi - piemēram, Skadiņu ciems. Tikai
17.gadsimtā, kad Misas pietekas Olaines upītes ielokā tika uzcelta baznīca, ēka un draudze ieguva Olaines vārdu.
Mūsdienās Olaines vārdu pārņēmusi Olaines pilsēta, bet vēsturiskais centrs nu jau pārtapis par Olaines pagastu.
Kā apbūvēta teritorija Olaine ir zināma salīdzinoši nesen, jo līdz 1940. gadam šeit atradās 8 lauku saimniecības,
Rīgas pilsētas mežsarga mājas “Lapsas” un Valsts meža fonda zemes. Blakus pašreizējai pilsētas teritorijai, starp
dzelzceļu Rīga – Jelgava un šoseju Rīga - Jelgava, no 1930. gada līdz 1940. gadam veidojās nelielu zemes gabalu
apbūve. Olaines pilsētas, kā noteiktas apdzīvotas vietas veidošanās aizsākās 1939. gadā līdz ar kūdras ieguves
attīstību, kas uzplaukumu piedzīvoja Otrā Pasaules kara laikā. Strādājošie kūdras purvā un vēlāk arī kūdras brikešu
rūpnīcā, veidoja kūdras rūpnīcas ciemata iedzīvotāju lielāko daļu. Otrais pagrieziens pilsētas attīstībā sākās 1956.
gadā, kad Olainē sākās jaunu rūpnīcu celtniecība. 1959. gadā toreizējā valdība nolēma likvidēt līmes fabriku Rīgā
un pārcelt to jaunbūvētos korpusos uz Olaini. Papildus tam tika pieņemts valdības lēmums par plastmasas
pārstrādes rūpnīcas būvi Olainē.
1963. gadā Olaines kūdras rūpnīcas strādnieku ciemats kļuva par Olaines pilsētciematu un saglabāja šo statusu
līdz pat 1967. gada 20. februārim (332ha platībā), kad iedzīvotāju skaits sasniedza 7000 cilvēku un ar Latvijas
Augstākās padomes prezidija lēmumu Olainei tika piešķirts Olaines pilsētas statuss. Šis ir Olaines pilsētas
izaugsmes laiks, kurā jau aktīvi darbojās vairākas rūpnīcas: plastmasu pārstrādes rūpnīca, ķīmisko reaktīvu
rūpnīca, eksperimentālā līmes rūpnīca, notiek ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas celtniecība. Aktīvi turpina darboties
arī vecākais Olaines rūpniecības uzņēmums - Olaines kūdras rūpnīca. Šajā laikā Olainē darbojās Latvijā vienīgā
iestāde alkoholisma piespiedu ārstēšanai - Olaines darba profilaktorijs. Visi Olaines uzņēmumi bija iesaistīti
bijušās PSRS rūpniecības kompleksā un to ražošanas apjomi pieauga līdz pat 1990. gadam. 1991. gadā Olaines
teritorija tika divkārt palielināta, lai paplašinātu zaļo zonu un nodrošinātu individuālo apbūvi. Pēc 1991. gada
ražošana lielākajos uzņēmumos apsīka, tomēr pilnībā tika likvidēts tikai Valsts uzņēmums “Biolar” (agrāk “Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīca”). Šīs rūpnīcas korpusos 1995. gadā tika izveidots jauns uzņēmums - “LatBio”.
Mainoties ekonomiskajai un politiskajai situācijai, strauji attīstījās privātais sektors. Notika valsts uzņēmumu
privatizācija, un tās rezultātā Olaines pilsētas teritorijā jau 1998. gadā vairs nebija neviena valsts uzņēmuma. To
vietā izveidojās tādi uzņēmumi kā SIA “VITA” (bijusī Olaines želantīna rūpnīca), AS “Olaines Kūdra”, AS
“Olainfarm”, SIA “EPI” (bijusī Olaines plastmasu pārstrādes rūpnīca), SIA “ORC LAT” („Olaines celtnieks”).
1998. gada novembrī Latvijas Heraldikas komisija apstiprināja Olaines pilsētas ģerboni. Trīs sarkani asins pilieni
simbolizē dzīvību, bet savukārt dzērveņu mētra ar sudraba lapām un divām sārtām ogām atsauc atmiņā purvus,
pateicoties kuru apguvei izveidojusies viena no lielākajām Pierīgas pilsētām. Olaines vārds ir izskanējis līdz ar
tādiem ievērojamiem cilvēkiem kā literatūras vēsturnieks Teodors Zeiferts un rakstniece Vija Upmale. Olaines
pilsētas teritorija aizņem 6,8 km2. Ir jau par tradīciju kļuvuši Olaines pilsētas svētki (2009.g. notika 9.reizi), kas
priecē ar krāšņu gājienu, koncertiem un citām aktivitātēm.
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Olaines pagasta vēsture
Pagasta teritorija bijusi apdzīvota jau akmens laikmetā – to apliecina arheoloģiskie atradumi. 1903. gadā Olaines
purvā atrasti ziemeļbriežu ragi, 1928.gadā - krama bultas gals, kas netieši varētu liecināt par iespējamām akmens
laikmeta apmetnēm Olaines purvos.
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, 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 jau tik nozīmīgs, ka
iezīmēts t.s. Švengelna kartē; nosaukums atkārtots vairākās citās 17.gs. 1.puses kartēs. 1644.gadā Jumpravmuižas
vaku grāmatā figurē apzīmējums Olaines zemnieki un Plakaņu zemnieki.
17.gs.1.p. dibināta Katlakalna-Olaines draudze un uzcelta pirmā Schaddings Paggast koka baznīca.
1694.gadā atvērta draudzes skola, drīz pēc tam uzcelta skolas ēka, kas vairākkārt pārbūvēta un no jauna celta šajā
vietā. Pašreizējā divstāvu koka ēka uzcelta 1923. g., pārbūvēta 1930. gados.
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.-1753.gadam pēc Rīgas mūrniekmeistara Joahima Heinriha Giterboka projekta uzcelta mūra baznīca;
lielāka pārbūve 1927. g., 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 pag. “Pastnieki”).
1782.gadā pēc Katrīnas II rīkojuma par robežpunktu izveidi, ierīkots muitas punkts un robežas kordons Šulca
krogā pie Misas upes (Olaines pag. “Kalnarozes”).
1804.g.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
norisa lielas kaujas starp Napoleona armijas Prūšu korpusu un krievu armiju. 1.pasaules kara laikā pagasts divus
gadus atradās frontes joslā. Tika nopostītas visas saimniecības, pagastnams, baznīca, skola.
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. Stacijas ēka nopostīta 1915.gadā, kā viena no pirmajām Latvijā no jauna uzcelta 1920.
gados.
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1871.gadā uzcelts Olaines pagastnams, koka ēkas vietā līdz 1915. g. 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.
1909.g. Rīgas apriņķī ir Olaines pagasts ar tā sastāvdaļu Bieriņu pagastu.
1935.gada Olaines pagasta platība 154 kv. km, 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 Par ciemu padomju nodibināšanu
Rīgas apriņķī Olaines pagastā izveidota Olaines ciema padome un Baložu ciema padome.
1949.gada 31.decembrī ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu Par lauku rajonu nodibināšanu
Latvijas PSR sastāvā izveidots Rīgas rajons, kurā iekļauta Olaines un Baložu ciema padome.
1951.gada 25.jūlijā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu Par dažu Latvijas PSR ciemu padomju
likvidēšanu 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 Par Olaines pilsētciemata izveidošanu Rīgas rajonā nolemts:
1. izveidot Rīgas rajonā no Olaines apdzīvotās vietas un Olaines ciema padomes rūpniecības uzņēmumiem
pilsētciematu, nosaucot to par Olaini;
2. likvidēt Olaines ciema padomi, pievienojot padomju saimniecības “Olaine” teritoriju Rīgas rajona Dalbes
ciema padomes teritorijai;
3. noteikt Olaines pilsētciemata un Dalbes ciema padomes administratīvi teritoriālās robežas saskaņā ar
pievienoto karti;
4. 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.
Olaines pagasts ir :
•

pagasts Latvijas un Baltijas viducī;

•

pagasts starp Rīgu un Jelgavu;

•

pagasts starp Vidzemi un Zemgali.

Tas ir pagasts ar ļoti izdevīgu ģeogrāfisko novietni, kas rada labvēlīgus priekšnoteikumus teritorijas attīstībai. Uz
Rīgas – Jelgavas šosejas atrodas vieni no 7 “Rīgas vārtiem”.
Pagasta teritorija ir 28952,6ha liela, kas sadalīta divās daļās un kurām nav kopīga robeža.
Pagasts robežojas ar 11 pašvaldību teritorijām :
•

Rīgu;

•

Mārupes, Babītes un Ķekavas pagastiem, kā arī Baložu un Olaines pilsētām un Baldones pilsētu ar lauku

teritoriju;
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Jelgavas rajona Sidrabenes, Valgundes pagastiem un Ozolnieku novadu;

•

Bauskas rajona Iecavas pagastu.

Jaunolaine atrodas 20km no Rīgas un 22km 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 (VAS “Latvijas Dzelzceļš” dati”). Iecirknis Rīga – Jelgava iekļauts
starptautiskajā pasažieru ātrgaitas satiksmes dzelzceļa koridorā - tā saucamais pirmais Krētas koridors.
Olaines pagasta teritorijā tās ir projektējamā dzelzceļa apvedceļa no Salaspils līdz Baložiem trase un pieslēgums
Rīgas – Jelgavas līnijai.
Olaines pagasts ir tranzīta pagasts. To šķērso valsts galvenais ceļš divvirzienu maģistrāle A8 Rīgas – Jelgavas
un VIA BALTICA šosejas posms Rīga – Bauska. Uz ziemeļaustrumiem no Jaunolaines Bērzpils tuvumā autoceļu
A8 pa gaisa pārvadu šķērso autoceļš A5 Rīgas apvedceļš Salaspils – Babīte.
Satiksmes intensitāte pēdējo desmit gadu laikā ir divkāršojusies un turpina pieaugt. 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 ceļu” piedāvātā autoceļa A8 attīstības vīzija - ātrgaitas maģistrāle pa esošo trasi vai jauna
varianta piedāvājums. Šobrīd ir realizēti atsevišķi satiksmes uzlabošanas pasākumi – izbūvēts divlīmeņu
šķērsojums iepretim „Dzelzceļnieku” daudzdzīvokļu mājām, kā arī pabeigti krustojumu rekonstrukcija Pārolainē,
Jaunolainē.
Olaines pagasta padome 2008. gada 7.maijā (Nr.10 prot 1.§1.p.5.) piešķīra apdzīvotām vietām ciema statusu un
iekļāva ciemu kategorijā saskaņā ar likumu „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 11.pantu. Ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku apdzīvotās vietas, kurās ir
vēsturiski radusies vai tiek plānota koncentrēta apbūve un kurās dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji. Ciemu robežas nosaka
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.
Ciemi un to nosaukumu izcelsme
Nr.p.k.

Apdzīvota vieta

Nosaukuma pamatojums

1.

Apšukalni

Vēsturisks

Statuss
(kategorija)
Ciems

2.

Blijas

Vēsturisks

Ciems

3.

Dāvi

Vēsturisks no dārzkopības nosaukuma

Ciems

4.

Damradi

Vēsturisks

Ciems

5.

Grēnes

Vēsturisks no muižas nosaukuma

Ciems

6.

Galiņi

Vēsturisks no dārzkopības nosaukuma

Ciems

7.

Ezītis

Vēsturisks no dārzkopības nosaukuma

Ciems

8.

Ielejas

Vēsturisks no dārzkopības nosaukuma

Ciems
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Ciems

9.

Jāņupe

Vēsturisks

10

Jaunolaine

Vēsturisks

Ciems

11

Klāvi

Vēsturisks

Ciems

12

Kalmes

Vēsturisks no īpašuma nosaukuma

Ciems

13

Medemciems

Vēsturisks

Ciems

14

Pārolaine

Jauns nosaukums piešķirts 2003.gadābij. Cukurciems

Ciems

15

Pēternieki

Vēsturisks

Ciems

16

Rājumi

Vēsturisks

Ciems

17

Rubeņi

Vēsturisks no īpašuma nosaukuma

Ciems

18

Stīpnieki

Vēsturisks no īpašuma nosaukuma

Ciems

19

Stūnīši

Vēsturisks

Ciems

20

Vaivadi

Vēsturisks

Ciems

21

Virši

Vēsturisks no dārzkopības nosaukuma

Ciems

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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IEDZĪVOTĀJI 2009. GADĀ
Vīriešu un sieviešu skaits
Gads
2009

Iedzīvotāju skaits
20597

vīrieši
9467

sievietes
11130

Iedzīvotāju skaits
20597

Dzimušo skaits
228

Mirušo skaits
200

Dzimstība, mirstība
Gads
2009

Galvenās vecuma grupas
Gads
2009

Iedzīvotāju
skaits
20597

Jaunāki par darbspējas
vecumu
2996

Darbspējas
vecumā
14095

Vecāki par darbspējas
vecumu
3506

Iedzīvotāju vecuma struktūra
No iedzīvotāju kopskaita
Bērni līdz 6 g.v.
Bērni un jaunieši 7- 18 gadu vecumam

1501
2103

Nacionālais sastāvs
No iedzīvotāju kopskaita
latvieši
krievi
baltkrievi
ukraiņi
poļi
lietuvieši
igauņi

8762
8188
1346
712
577
233
24

Sadalījums pēc pilsonības
No iedzīvotāju kopskaita
Latvijas pilsoņi
Latvijas nepilsoņi
Krievijas pilsoņi
Lietuvas pilsoņi
Baltkrievijas pilsoņi
Igaunijas pilsoņi

14512
5612
287
40
38
3

Laulības -70
Vārda/ uzvārda tautības ieraksta maiņa - 6
Tautības ieraksta maiņa - 2
Personu skaits, kas deklarēja dzīvesvietu Olaines novadā 2009. gadā - 1605
Personu skaits, kurām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu Olaines novadā 2009. gadā - 106
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
Olaines novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Olaines pilsētā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines
novadā, LV – 2114, tālr. 67964333, 67146022, fakss 67963777. Olaines novada pašvaldības funkcijas ir noteiktas
LR likumā „Par pašvaldībām”, bet Olaines novada pašvaldības darba organizācijas pamatprincipi noteikti
saistošajos noteikumos Nr.2 „Olaines novada pašvaldības nolikums”.
2009.gada 6.jūnijā notika pašvaldības vēlēšanas. Olaines novada domē tika ievēlēti 17 deputāti:
Jānis Pavlovičs
Inta Purviņa
Ināra Brence
Ģirts Stepka
Jānis Klievēns
Jānis Precinieks
Līga Gulbe
Silvija Tiščenko
Māris Vanags
Gints Ritums
Vladimirs Borovskis
Jānis Sarva
Deniss Ļebedevs
Andris Tolmačovs
Aija Zandere
Jeļena Golubeva
Andrejs Artjomovs
Andris Greidāns

domes priekšsēdētājs
domes priekšsēdētāja vietniece
domes deputāte
domes deputāts
domes deputāts
domes deputāts
domes deputāte
domes deputāte
domes deputāts
domes deputāts
domes deputāts
domes deputāts
domes deputāts
domes deputāts
domes deputāte
domes deputāte līdz 02.12.2009
domes deputāts
domes deputāts no 27.01.2010

Domes darbu vada priekšsēdētājs – Jānis Pavlovičs, priekšsēdētāja vietniece – Inta Purviņa un izpilddirektors –
Andris Bergs, kurš organizē Olaines novada pašvaldības administrācijas darbu, organizē un kontrolē domes
pieņemto lēmumu izpildi. 2009.gadā notikušas 32 domes sēdes. Domes sēdē apspriestie jautājumi pirms tam tiek
izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās, kurās darbojas domē ievēlētie deputāti:
•

Finanšu komiteja - priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs; locekļi – Ināra Brence, Andris Tolmačovs, Aija

Zandere, Deniss Ļebedevs, Andrejs Artjomovs, Silvija Tiščenko, Jeļena Golubeva (līdz 02.12.2009.)/Andris
Greidāns (no 27.01.2010.);
•
Klievēns,

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja - priekšsēdētāja Inta Purviņa; locekļi – Jānis
Jānis Precinieks,

Līga

Gulbe,

Deniss

Ļebedevs,

Gints

Ritums,

Jeļena

Golubeva

(līdz

02.12.2009.)/Andris Greidāns (no 27.01.2010.);
•

Attīstības un komunālo jautājumu komiteja – priekšsēdētājs Jānis Klievēns; locekļi – Ģirts Stepka, Jānis

Sarva, Vladimirs Borovskis, Aija Zandere, Andrejs Artjomovs, Māris Vanags.
Olaines novada domes kārtējās sēdes, kurās laipni aicināti piedalīties arī Olaines novada iedzīvotāji, notiek vienu
reizi mēnesī, katra mēneša ceturtās nedēļas trešdienā, plkst. 15.00, sēžu zālē - Zemgales ielā 33, 3.stāvā, Olainē. Ja
nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas sēdes. Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes notiek katra
mēneša 1.trešdienā; Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes notiek katra mēneša 2.trešdienā;
Finanšu komitejas sēdes notiek katra mēneša 3. trešdienā. Ar domes sēdes darba kārtību iedzīvotāji var iepazīties
pie domes informācijas stenda piecas kalendārās dienas pirms kārtējās domes sēdes un pašvaldības interneta mājas
lapā www.olaine.lv . Informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta Olaines novada pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis” un interneta mājas lapā www.olaine.lv. Iedzīvotāji, uz
kuriem attiecas konkrētais lēmums, protokola izrakstus saņem pa pastu vai pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas
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un informācijas centrā piecas dienas pēc domes sēdes. Visi protokoli ir arī publiski pieejami uz vietas Olaines
novada pašvaldībā.
Olaines novada pašvaldībā darbojas šādas komisijas: Administratīvā komisija; Iepirkumu komisija; Attīstības un
komunālo jautājumu komitejas Uzņēmējdarbības informācijas komisija; Vēlēšanu komisija; Politiski represēto
personu statusa un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija.
Atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai pašvaldība veido darba grupas vai komisijas.
Sakarā ar „Publisko iepirkumu likumu” un ņemot vērā iepirkumu apjoma palielināšanos, izveidota pastāvīga
iepirkumu komisija, kura ir pastāvīgi funkcionējoša institūcija septiņu cilvēku sastāvā. Komisija nodrošina
iepirkumu procedūru dokumentu izstrādāšanu, procesa gaitas protokolēšanu un nes atbildību par iepirkuma
procedūras norisi.

Lēmumu pieņemšanas virzība Olaines novada pašvaldībā
Gadījumā, kad iedzīvotājs/juridiskā persona piedāvā problēmu/uzdod jautājumu
Iedzīvotāja/juridiskās
personas
problēma/jautājums

Iesniegums tiek
reģistrēts Apmeklētāju
pieņemšanas un
informācijas centrā

iesniegums

Iesniegumu izskata
domes vadība

Vadība novirza
iesniegumu
izskatīšanai izpildvaras speciālistiem

Speciālisti sniedz
atbildi vai virza
risinājumu lēmuma
projekta veidā uz deputātu komitejām

Atbilde
iedzīvotājam/juridiskai
personai un lēmuma
izpilde

Domes sēdē lemj
par
lēmumprojekta
pieņemšanu

Jautājumu vai
lēmumprojektu izskata
domes komitejās

Gadījumā, kad pašvaldības speciālisti konstatē problēmu vai nepilnības

Speciālisti konstatē
problēmu/nepilnības

Speciālisti iesniedz domes
vadībai priekšlikumus un
ierosinājumus

Domes vadība priekšlikumu
akceptēšanas gadījumā virza
jautājumu uz domes sēdes
komitejām

Speciālists sagatavo
lēmuma projektu

Lēmuma izpilde

Domes sēdē lemj
par
lēmumprojekta
pieņemšanu

Lēmumprojektu 11
izskata domes sēdes
komitejās
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Lai nodrošinātu LR likuma „Par pašvaldībām” un Izglītības likuma 17.un 18.panta prasībās attiecībā uz izglītības
funkciju nodrošināšanu, pieņemts lēmums 2010. g. Olaines novada pašvaldībā pieņemt speciālistu izglītības,
kultūras un jaunatnes lietās. Pēc Olaines pilsētas un pagasta apvienošanās atbilstoši Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumam ir izveidota „Olaines novada pašvaldība”. Ir izstrādāts Olaines novada pašvaldības
nolikums, kurā ir atrunāts teritoriālais iedalījums, struktūra, pilnvaras un funkcijas (pieejams www.olaine.lv). Tika
izveidota Olaines pagasta pārvalde Jaunolainē.
Olaines pagasta pārvaldes funkcijas:
-

pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli, pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem un citus ar domes lēmumu noteiktus maksājumus;

-

sniedz informāciju par domes un pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;

-

pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no fiziskām un juridiskām personām un organizē
izpildi un atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;

-

reģistrē dzimšanu un miršanu;

-

reģistrē ziņas par personas dzīvesvietu;

-

izmaksā sociālos pabalstus;

-

izsniedz izziņas;

-

pieņem iedzīvotājus, sniedz skaidrojumus un metodisku palīdzību;

-

reģistrē iedzīvotāju pieņemšanu pie pašvaldības amatpersonām un deputātiem.

Ir apvienotas vairākas iestādes, administrācijas daļas un struktūrvienības: Olaines sociālais dienests, bāriņtiesa,
būvvalde, dzimtsarakstu nodaļa, Olaines kultūras un sporta centrs un Olaines pagasta kultūras nams, un citi, ka arī
atsevišķo funkciju nodrošināšanai plānots 2010. g. izveidot jaunās iestādes, piemēram, Olaines sporta centrs.
Ir izstrādāta un apstiprināta virkne jaunu saistošo noteikumu:
•

2009.gada Saistošie noteikumi Nr.5 "Par pirmsskolas izglītības izdevumu kompensāciju"

•

2009.gada Saistošie noteikumi Nr.139 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem

vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem Olaines novadā"
•

2009.gada Saistošie noteikumi Nr.135 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā"

•

2009.gada Saistošie noteikumi Nr.134 "Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu un

saņemšanas kārtību Olaines novadā"
•

2009.gada Saistošie noteikumi Nr.10 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība

Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" .
Lai nodrošinātu dokumentu apriti un to kontroli, tika iegādāta „Lietvedības programma”, kur tīklā ir saslēgti visi
kancelejas darbinieku datori. Tas dod iespēju jebkurā momentā operatīvi pārbaudīt katra pašvaldībā ienākošā vai
izejošā dokumenta apriti, var redzēt kurās komitejās vai komisijās dokuments bija izskatīts un kāds lēmums
pieņemts, kurš darbinieks bija par to atbildīgs un kad tika sniegta atbilde. Papildus tam notiek komiteju un domes
lēmumu izpildes kontrole.
Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzlabošanai ir uzstādīta vienota programma „NINO”, kura dod
iespēju uzzināt jebkura pilsētas zemes gabala kadastrālo numuru, platību, lietošanas mērķi, īpašnieku, nomnieku
vai valdītāju, kā arī izmaiņas un administrēt nekustamā īpašuma nodokli. Tīklā ir saslēgtas visas pašvaldības
struktūrvienības, kuru darbība saistīta ar nekustamo īpašumu – īpašuma fonds un būvvalde. Papildus tam īpašuma
fondam skatīšanas režīmā ir pieejama zemesgrāmatu datu bāze, kura dod iespēju operatīvi saņemt informāciju par
nekustamiem īpašumiem Latvijā.
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Darba kontroles, informācijas un pieredzes apmaiņai regulāri notiek darbinieku sanāksmes. Gan vadība, gan paši
darbinieki ierosina un organizē pieredzes apmaiņas braucienus gan Latvijā, gan ārvalstīs. Olaines novada
pašvaldība pievērš lielu uzmanību personāla izglītošanai un darbinieku kvalifikācijas celšanai. Katram
administrācijas darbiniekam viņa profesionalitātes pilnveidošanai tiek piedāvāta iespēja 1 – 2 reizes gadā apmeklēt
atbilstošus seminārus un kursus.
Ir pilnveidota grāmatvedības programma, kura ļauj operatīvi pārbaudīt katra ienākošā vai izejošā maksājuma
dokumenta apriti, uzskaitē esošus pamatlīdzekļus un īpašumus, veikt elektroniskus norēķinus, sniegt elektroniskas
atskaites Valsts kasē.
Lai uzlabotu pašvaldības un sabiedrības sadarbību un veicinātu iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti, Olaines
pilsētas domē 2002.gadā tika izveidots un joprojām turpina darboties Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centrs (APIC - Zemgales 33, Olaine), kura galvenie uzdevumi ir sniegt informāciju par pašvaldības funkcijām,
pieņemt un reģistrēt iesniegumus, veikt iedzīvotāju pierakstīšanu uz pieņemšanu pie pašvaldības amatpersonām.
Tā izveidošanas un darbības rezultātā, nodrošinot ātru un operatīvu dokumentu apriti pašvaldības iekšienē, būtiski
ir uzlabota iekšējā darba organizācija un pakalpojumu sniegšanas efektivitāte. APIC iedzīvotājiem ir iespēja
vienuviet saņemt visu sev interesējošo informāciju ne tikai par pašvaldību, bet arī par citām Olainē esošām valsts
iestāžu nodaļām un filiālēm, kā arī citu informāciju.
2009.gadā Olaines novada pašvaldības pārvaldē tika nodarbināti 49 speciālisti, 34 (69,4%) no tiem ir augstākā
izglītība, 11 (22,4%) – vidējā speciālā un 4 (8,2%) – vidējā izglītība. 2009.gadā tika atbrīvoti 22 cilvēki un 11
pieņemti darbā.
Personāla sadalījums pa dzimuma grupām nav vienlīdzīgs - sievietes – 41 (83,7%) un vīrieši – 8 (16,3%).
Izstrādāts „Olaines novada pašvaldības darbinieku ētikas kodekss” un darbinieku pienākums ir to ievērot. Notiek
darbs pie esošo iekšējo darba kārtību regulējošo dokumentu izstrādes.
Par korupcijas risku mazināšanas pasākumiem Olaines novada pašvaldībā
Publisko iepirkumu procesu regulē LR Publisko iepirkumu likums, kas uzliek par pienākumu pasūtītājam
nodrošināt iepirkuma procedūru atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret tiem, valsts
un pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Nodrošinot Publisko
iepirkumu likuma normu ievērošanu, pašvaldība samazina korupcijas riska rašanās iespējas. Papildus jāatzīmē divi
nozīmīgākie pasākumi korupcijas risku papildus mazināšanai – pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošana un
sadaļas „Iepirkumi” izveide pašvaldības interneta mājas lapā.
Pastāvīgās iepirkumu komisijas funkcijās ietilpst tirgus izpēte un visizdevīgākā risinājuma izvēle pirms
iepirkuma procedūras uzsākšanas, iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšana, iepirkuma procedūras veikšana
un uzvarētāja noteikšana. Iepirkuma komisija visā iepirkuma procesā nodrošina Publisko iepirkumu likuma normu
ievērošanu. Pastāvīgā iepirkumu komisija sastāv no septiņiem locekļiem, lai gan Publisko iepirkumu likums
paredz, ka minimālais iepirkuma komisijas locekļu skaits ir vismaz trīs. Lielāks iepirkumu komisijas sastāvs paver
iespēju iepirkuma procesā iesaistīt vairāk dažādu jomu speciālistu, izmantojot to zināšanas visefektīvākā rezultāta
sasniegšanai iepirkuma procesā, kā arī samazina korupcijas risku.
Paziņojumi par iepirkumu procedūrām tiek publicēti LR Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā
www.iub.gov.lv, kā arī papildus pašvaldības izveidotajā interneta mājas lapas www.olaine.lv sadaļā „iepirkumi”.
Ar internetā publicētajiem iepirkumiem var iepazīties plašs piegādātāju loks un iesniegt savus piedāvājumus, kas
sekmē konkurences veidošanos. Arī iedzīvotāji var iepazīties ar pašvaldības veiktajiem iepirkumiem,
pieņemtajiem lēmumiem un līgumu summām.
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA
OLAINES PILSĒTAS DOMES STRUKTŪRA (līdz 01.07.2009.)

Vēlēšanu
komisija

DOME
Finanšu komiteja

Administratīvā
komisija

Attīstības un
komunālo
jautājumu
komiteja

Zemes komisija

Vides
aizsardzības
komisija

Sociālo, izglītības
un kultūras
jautājumu
komiteja

Priekšsēdētājs

Bāriņtiesa

Priekšsēdētāja
vietnieks
Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta,
veselības un jaunatnes
lietās

Pašvaldības policija
Būvvalde

Administrācija
Sociālo un
dzīvokļu
jautājumu
komisija

Auditors

Dzimtsarakstu
nodaļa

Izpilddirektora
vietnieks

Izpilddirektors

Īpašuma fonds

Sabiedrisko
attiecību
speciālists

Grāmatvedība

Darba un vides
aizsardzības
speciālists

Sporta padome
Kanceleja
Alkoholisma un
narkomānijas
izplatības
ierobežošanas
konsultatīvā
padome

Attīstības daļa

Pieaugušo
izglītības centrs

Olaines
1.vidusskola

OPPII
„Dzērvenīte”

Olaines
2.vidusskola

OPPII „Zīle”

Olaines Mūzikas
un mākslas skola

OPSPII „Ābelīte”

AS „Olaines ūdens un siltums”

- administrācija
- struktūrvienības
- iestādes
- kapitālsabiedrības

Olaines Vēstures
un mākslas
muzejs

P/a „Olaines
sociālais
dienests”

Olaines Kultūras
un sporta centrs

Pilsētas
bibliotēka

Sporta
nodaļa

SIA „Olaines municipālais serviss”

SIA „Olaines Veselības centrs”
SIA „Zemgales 29”
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OLAINES PAGASTA PADOMES STRUKTŪRA (līdz 01.07.2009.)

Olaines pagasta padome (11 deputāti)

Priekšsēdētājs
1. Priekšsēdētāja vietnieks

2. Priekšsēdētāja vietnieks

Izpilddirektors

Dzimtsarakstu
nodaļa

Olaines pagasta
sākumskola

Bāriņtiesa

Administrācija

Pirmskolas izglītības
iestāde „Magonīte”

Sociālais
dienests

Jaunolaines
bibliotēka

Būvvalde

Gaismu
bibliotēka

Sporta
metodiķis

Olaines pagasta
kultūras nams

Finanšu komiteja
Attīstības un tautsaimniecības komiteja
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Administratīvā komisija
Vēlēšanu komisija
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija

15

Olaines novada pašvaldības 2009. gada publiskais pārskats
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA (no 01.07.2009. līdz 27.01.2010.)

DOME
Finanšu komiteja

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Sociālo, izglītības
un kultūras
jautājumu
komiteja
Attīstības un
komunālo
jautājumu
komiteja
Attīstības un
komunālo
jautājumu
komitejas
Uzņēmējdarbības
informācijas
komisija
Vēlēšanu komisija

Priekšsēdētāja
vietniece
Iekšējās kontroles
administrators

IZPILDDIREKTORS
Izpilddirektora
vietnieks

Olaines novada
bāriņtiesa

Olaines pagasta
pārvalde

Olaines novada
Pašvaldības
būvvalde

Attīstības nodaļa
Kanceleja

Finanšu un
grāmatvedības
nodaļa

Olaines novada
Pašvaldības
policija

Priekšsēdētāja
palīgs

AS „Olaines ūdens un
siltums”

Domes sekretāre
Administratīvā
komisija
Politiski represēto
personu statusa un
nacionālās
pretošanās
kustības
dalībnieka statusa
noteikšanas
komisija

Olaines novada
Dzimtsarakstu
nodaļa
Īpašuma un
juridiskā nodaļa

Pieaugušo
izglītības centrs

Sabiedrisko
attiecību
speciālists

SIA „Zeiferti”
SIA „Olaines veselības
centrs”

Speciālists
izglītības, kultūras
un jaunatnes lietās

SIA „Zemgales 29”

Olaines
peldbaseins

Iepirkumu
komisija
Jaunolaines
Bibliotēka
Olaines
Mūzikas un
mākslas skola

Olaines novada
pašvaldības
1.vidusskola

Olaines
sākumskola
Olaines novada
pašvaldības
2.vidusskola

Olaines novada
pašvaldības
PII „Zīle”
Olaines novada
pašvaldības PII
„Dzērvenīte”

Olaines novada
pašvaldības
PII „Magonīte”
Olaines novada
pašvaldības
SPII „Ābelīte”

p/a „Olaines
sociālais
dienests”

Olaines
Vēstures un
mākslas muzejs

Olaines Kultūras un
sporta centrs

Olaines
Kultūras
nams

Jaunolaines
Kultūras
nams

Olaines
Bibliotēka

Gaismu
Bibliotēka

Sporta nodaļa
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS SNIEGTIE PAKAPLOJUMI
Olaines novada pašvaldības funkcijas ir noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā un galvenās no tām ir
komunālo pakalpojumu organizēšana pilsētā, pilsētas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšana, izglītības
iespēju nodrošināšana iedzīvotājiem, kultūras attīstības veicināšana, veselības aprūpes un sociālās palīdzības
pieejamības nodrošināšana, gādāšana par aizgādnību, adopciju un bērnu tiesību un interešu aizsardzību, palīdzība
iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, saimnieciskas, uzņēmējdarbības un bezdarba samazināšanas
sekmēšana pilsētā, sabiedriskās kārtības nodrošināšana, zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana,
būvniecības tiesiskuma kontrolēšana, civilstāvokļa aktu reģistrēšana, sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšana u.c.
Ņemot vērā likumā noteiktas funkcijas, pašvaldība sniedz vai nodrošina sekojošus pakalpojumus:

•

ŪDENSAPGĀDE

UN

KANALIZĀCIJA,

NOTEKŪDEŅU

NOVADĪŠANA.

SILTUMAPGĀDE. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA. DZĪVOJAMO MĀJU
APSAIMNIEKOŠANA.
Pakalpojumu sniegšanu nodrošina akciju sabiedrība „Olaines ūdens un siltums” (pilsētas teritorijā) un sabiedrība
ar ierobežoto atbildību „Zeiferti” (pagasta teritorijā).
AS „Olaines ūdens un siltums” (Kūdras iela 27, Olaine, tālrunis 67963102), kuras dibinātājs un vienīgais
akcionārs ir Olaines novada pašvaldība.
Uzņēmums ir dibināts ar mērķi organizēt un nodrošināt sabiedrisko (komunālo) pakalpojumu sniegšanu Olaines
pilsētas administratīvajā teritorijā.
Uzņēmuma darbības virzieni un to procentuālais īpatsvars 2009. gadā:
-

siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija 51,92%;

-

dzeramā ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu pārvade un attīrīšana 17,78%

-

sadzīves atkritumu apsaimniekošana 5,89%;

-

labiekārtošanas pakalpojumi 3,36%;

-

citi pakalpojumu veidi 21,05%.

Pārskata periodā sabiedrība ir realizējusi 647 156 m3 ūdens un pieņēmusi attīrīšanai 763 041 m3 notekūdeņus.
Ņemot vērā pārskata periodā reorganizācijas rezultātā veikto SIA „Olaines municipālais serviss” pievienošanu
AS „Olaines ūdens un siltums”, 2009. gada pārskata gadā kā atsevišķa Sabiedrības darbības nozare ir izdalīta
labiekārtošanas pakalpojumu sniegšana.
2009. gada 28. janvārī Sabiedrības pārvalde pieņēma lēmumu piedalīties AS „Olenergo” dibināšanā, ieguldot
jaundibināmās sabiedrības pamatkapitālā Ls 250, kas atbilst 1% jaundibināmās sabiedrības pamatkapitāla. AS
„Olenergo” dibināšanas mērķis – koģenerācijas stacijas būvniecības projekta realizācija Olaines pilsētā.
Pārskata periodā AS „Olaines ūdens un siltums” pabeidza ES KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē
un Jaunolainē” Olaines komponentes realizāciju. Projekta realizācija uzsākta 2006. gada decembrī, pabeigta –
2009. gada novembrī. Kopējās projekta izmaksas, bez PVN, EUR 15 924 292 (t.sk. Olaines pilsētas domes
līdzfinansējums – 2 180 212 EUR).
Pārskata periodā patērētājiem realizētas 48356 MWh siltumenerģijas.
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Lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanas izmaksu samazināšanos, AS „Olaines ūdens un siltums” ir
iesaistījusies koģenerācijas stacijas būvniecības projekta realizācijā. Ņemot vērā pašreizējos projekta realizācijas
tempus, sagaidāms, ka koģenerācijas stacija tiks nodota ekspluatācijā 2011. gada pavasarī. Pēc projekta
realizācijas aptuveni 36% siltumenerģijas tiks saražoti koģenerācijas procesā.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana pārskata periodā tika nodrošināta visā Olaines
pilsētā un daļā Olaines pagasta teritorijas. Pieņemti 40200 m3 sadzīves atkritumu par kopējo summu Ls 252 635.
Pārējā saimnieciskā darbība – maksas pakalpojumi un starpniecības pakalpojumi elektroenerģijas piegādē
iedzīvotājiem un subabonentiem, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas, un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā
Pionieru ielas, Jaunolainē iedzīvotājiem.
Lai arī AS “Olaines ūdens un siltums” dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz
ar SIA “Olaines namu apsaimniekotājs” starpniecību, 2009. gadā sabiedrība turpināja organizēt dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces, piedāvājot tiem realizēt dažāda veida investīciju projektus.
SIA „Zeiferti” (m. „Zeiferti”, Jaunolaine, tālrunis 67965897) Dibinātājs un vienīgais akcionārs - Olaines novada
pašvaldība.
Sabiedrība ir dibināta ar mērķi nodrošināt LR likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildi –
organizēt un nodrošināt sabiedrisko (komunālo) pakalpojumu sniegšanu Olaines pagasta Jaunolaines ciema,
Stūnīšu ciema un Pēternieku ciema iedzīvotājiem.
SIA „Zeiferti” ir sabiedrisko pakalpojumu sabiedrība. Sabiedrības galvenie darbības virzieni un to procentuālais
īpatsvars 2009. gadā:
-

siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija 65%;

-

dzeramā ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu pārvade un attīrīšana 14%;

-

namu pārvaldīšana, apsaimniekošana 14%;

-

citi pakalpojumu veidi 3%

Pārskata periodā SIA „Zeiferti” ir pabeigusi ES KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē”
Jaunolaines komponente realizāciju. Projekta realizācija uzsākta 2006. gada oktobrī un pilnībā pabeigta 2009. gada
novembra mēnesī. Kopējās KF projekta realizācijas izmaksas bez PVN Ls 3969125. Visas projekta realizācijas
laikā izbūvētās būves un iegādātie līdzekļi ir SIA „Zeiferti” īpašums. Projekta realizācijas rezultātā ir būtiski
uzlabota ūdens apgādes pakalpojumu kvalitāte Jaunolaines ciematā, nodrošināta tās atbilstība LR un ES normatīvo
aktu prasībām.
Lai nodrošinātu Sabiedrības sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu atbilstību izmaksām,
Sabiedrība 2009. gadā ir pārskatījusi Jaunolaines ciemata ūdensapgādes tarifus. Sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs ir 1,196 Ls/m3 tiek pielietots no 2009. gada 1. jūlija, tai skaitā ūdensapgādes tarifs
0,546 Ls/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0,650 Ls/m3. Pārskata periodā Sabiedrība ir realizējusi 82900 m3
ūdens.

•

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA UN SANITĀRĀ TĪRĪBA

Pilsētas administratīvas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību kopš 2009. gada 8. septembra nodrošina SIA
„Olaines namu apsaimniekotājs”, pagasta teritorijas - AS „Olaines ūdens un siltums” un SIA „Zeiferti”.
Līdz 2009. gada 8. septembrim pilsētas administratīvas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību nodrošināja
SIA „Olaines municipālais serviss”, kuras dibinātājs un vienīgais kapitāla daļu turētājs bija Olaines pilsētas dome.
SIA „Olaines municipālais serviss” tika reorganizēts, pievienojot to AS „Olaines ūdens un siltums”.
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•

IZGLĪTĪBA

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. Ar katru gadu tiek palielināti pašvaldības budžeta
izdevumi izglītības iestāžu labiekārtošanai un mācību grāmatu iegādei.
Pirmsskolas izglītības iestādes
Olaine novadā ir četras pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII „Dzērvenīte”, PII „Zīle”, PII
„Magonīte”, speciālā PII „Ābelīte”) un privātā pirmsskolas izglītības iestāde PII „Saulīte” .
PII „Dzērvenīte” (Zemgales iela 39, Olaine, tālrunis 67962808)
Iestādē ir 10 grupas, kuras apmeklē 214 bērni: 2 – grupas bērniem vecumā no 2 līdz 3 gadiem un 8 grupas
bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem.
Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno LR IZM licenzētu:
•

Vispārizglītojošo programmu latviešu valodā bērniem no 2 – 3 gadiem un no 3 – 7 gadiem.

•

Mazākumtautību vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu krievu valodā bērniem no 2 – 3

gadiem un no 3 – 7 gadiem.
Ir jāatzīst Olaines domes piešķirtais finansējums sporta pedagoga, latviešu valodas pedagoga un logopēda amata
vienībām, kurš nodrošināja kvalitatīvāku izglītības programmas mērķu, uzdevumu un mācību procesu īstenošanu
iestādē.
Audzēkņu vispārējā attīstība un prasmju apguve tiek realizēta rotaļnodarbībās ar rotaļu metodēm pēc nedēļu
tematiskā plānojuma. Papildus bērniem tiek piedāvāta angļu valodas apguve un mazākumtautību bērniem –
latviešu valodas apguve. Iestādē darbojas tautas deju skoliņa. Lai sekmētu bērnu fizisko attīstību ar bērniem strādā
sporta skolotāja.
Tika veikti divu grupu, divu tualetes telpu kapitālie remonti, pilnībā nomainītas šo grupu mēbeles, gultas veļa un
veikts medicīnas kabineta kosmētiskais remonts. Ar iestādes darbinieku un vecāku atbalstu daļēji tika atjaunota,
pilnveidota vai pārkrāsota mācību procesa nodrošinājumam plānotā mācību rotaļu materiāli tehniskā bāze.
Pateicoties nosiltinātās iestādes ārējās fasādes, nomainīto logu un durvju; pārbūvētā ēku savienošanā gaiteņa
renovācijas darba rezultātā, iestādē radās zināma siltumenerģijas ekonomija, un līdz ar to arī finansu līdzekļu
ekonomija.
PII „Zīle” ( Kūdras iela 9, Olaine, tālrunis 67966249)
Iestādē darbojas 13 grupas: grupas bērniem vecumā no 2 līdz 3 gadiem un grupas bērniem vecumā no 3 līdz 7
gadiem, kuras apmeklē 252 bērni.
Iestāde īsteno bērncentrētas izglītības modeli, gatavojot bērnus pamatizglītības apguvei skolā, veidojot bērna
„Es” apziņu, rosinot bērnus darboties patstāvīgi un radoši, virzot bērna individuālos iespaidus uz pasaules uztveres
kopsakarībām.
Iestāde strādā pēc pašu sastādītas un 2008. g. IZM licencētas programmas – latviešu un mazākumtautību
grupām. Licences izsniegtas uz maksimālo termiņu līdz 2018. g. 31. jūlijam.
Iestādē strādā 35 pedagoģiskie darbinieki. Tiek nodrošināts latviešu valodas skolotājs mazākumtautību bērniem,
sporta skolotājs sagatavošanas grupām, kā arī logopēds abām plūsmām, kas strādā ar bērniem, kuriem ir valodas
traucējumi, mūzikas skolotāji un deju pulciņa skolotājs.
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Šajā mācību gadā vairāk tika popularizēts veselīgs dzīves veids – tika pilnveidotas pamatkustības pastaigās,
veidota mācību materiālu mape „Veselīgs dzīvesveids”, piedalījās zīmējumu konkursā „Zobu higiēna”.
Lai nodrošinātu turpmāko iestādes darbību, bija nepieciešams nomainīt iekārtas virtuvē – elektrisko plīti,
universālo kombainu. Grupās gada garumā veikti iepirkumi: 8. grupai gultas un matrači, kā arī grīdas nomaiņa
garderobē, četrās grupās pieaugušo drēbju skapji, zālei magnetofons. Rūpējoties par bērnu veselību, tika nomainīti
apgaismes ķermeņi 1., 4. un 10. grupai, kā arī 1. un 2. grupas garderobē. Uzlabojot medicīniskā kabineta izskatu,
veikts kosmētiskais remonts, daļēji nomainītas mēbeles.
Speciālā PII „Ābelīte” (Parka iela 5, Olaine, tālrunis 67965768)
Tā ir speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, kurā īsteno izglītojamam speciālās pirmsskolas izglītības
programmas izglītojamiem ar valodas vai fiziskās attīstības traucējumiem un šīm grupām realizē deviņas
licencētas programmas:
• speciālās pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības
traucējumiem īstenošanai.
• speciālās pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības
traucējumiem īstenošanai.
• speciālās pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi.
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem īstenošanai.
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem īstenošanai.
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi.
• speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar

garīgās attīstības

traucējumiem.
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
• vispārizglītojoša pirmsskolas izglītības programma latviešu valodā.
Iestādē darbojas 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), un 2
pirmsskolas izglītības grupas finansētas no pašvaldības. 10 grupas strādā no 7.00 – 18.00, ir 2 dežūrgrupas katrā
plūsmā pa vienai no 18.00 – 19.00.
Mazākumtautību bērni apgūst valsts valodu. Iestādes peldbaseinā peldēšanas iemaņas apgūst 48 bērni no
Olaines pilsētas un tās apkārtnes. Pavisam iestādē ir 136 izglītojamie.
Iestādē 2009. gadā tika veikti šādi darbi:
 Nomainīts jumts vienai nojumei,
 Nomainīts linolejs 5. grupas mācību telpā, garderobē, 11. un 5. grupā,
 Novērsti postījumi pēc vētras (saremontēti trīs nojumu un ēkas jumts, iestādes izkārtne),
 Sagatavota iestāde mācību gadam (krāsotas grīdas grupā, nojumēs, atjaunotas āra konstrukcijas, mēbeles u.c.)
 Iegādātas mēbeles par 2760,06 LVL,
 Iegādāta veļa par 406,80 LVL,
 Uzstādīts kondicionieris sauso produktu noliktavā 659,70 LVL.
PII „Magonīte” (Olaines novads, Jaunolaine, Baznīcas iela 1, tālrunis 67811300)
PII „Magonīte” darbojas no 1965. gada. Iestādē ir sešas grupas (četras grupas ar latviešu mācību valodu un divas
grupas ar krievu mācību valodu).
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Katrā grupā strādā divi pedagogi un viena pirmsskolas skolotāja palīdze. Iestādi apmeklē 130 bērni. Četrās
grupās norit obligātā piecgadīgo, sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai. Par vispusīgi attīstītām personām
audzēkņiem palīdz veidoties 3 darbinieki.
Bērnudārzā strādā 12 pirmsskolas skolotājas, fizkultūras skolotājs, mūzikas skolotāja, deju skolotāja un
logopēds. Pirmsskolas pedagogi audzina un izglīto bērnus no diviem līdz septiņu gadu vecumam.
Iestādes darbību būtiski ietekmēja jauna korpusa celtniecība, kas prasa papildus finansējumu un drošības
tehnikas un noteikumu ievērošanu. Pabeigt celtniecību un jaunā korpusa nodošanu ekspluatācijai ir plānots 2010.
gada maija mēnesī. Līdz ar to papildus tiks nodrošinātas vietas 140 bērniem.
Starp pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm izveidojusies savstarpēja sadarbība – vasaras periodā iestāžu
personāla atvaļinājumi tiek saskaņoti un bērniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt dienas grupas citā pirmsskolas
izglītības iestādē.
Olaines novada pašvaldība piešķir pirmsskolas izglītības izdevumu kompensāciju Ls 90 apmērā 1 bērna viena
mēneša apmeklējumam privātās pirmsskolas izglītības iestādēs, ja pašvaldība nenodrošina bērnu ar vietu
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Privātā PII „Saulīte” (Veselības iela 7, Olaine, tālrunis 67963069)
Ar 2003.gada 1.septembri Olainē ar visām nepieciešamām atļaujām un licencēm darbu sāka pirmā privātā
pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte". Lai nodrošinātu Olaines novada administratīvajā teritorijā reģistrētos
bērnus ar iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un saskaņā ar LR likumā "Par pašvaldībām" paredzēto funkciju, kā arī
atbilstoši līgumam starp Olaines novada pašvaldību un privāto iestādi no 2005.gada februāra mēneša Olaines
pašvaldība apmaksā vecāku maksas 50% no izglītības programmas īstenošanas izmaksām par katru bērnu, kas ir
reģistrēts Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Vidējās izglītības iestādes
Olaines novadā ir divas vispārizglītojošās izglītības iestādes: Olaines 1.vidusskola, kurai pēc reorganizācijas
tika pievienota arī Olaines pagasta sākumskola (ar 84 bērniem), līdz ar to, izveidota struktūrvienība – Olaines
sākumskola. Olaines 2.vidusskola.
Vidusskolu skolēni ar panākumiem piedalās rajona, novada, starpnovadu un republikas olimpiādēs, vidusskolās
ir nodrošināts pastāvīgs interneta pieslēgums. Pozitīvi vērtējams ir tas, ka vidusskolu audzēkņi aktīvi iekļaujas
novada, starpnovadu un valsts rīkotajos pasākumos. Skolēnu aktīvai brīvā laika pavadīšanai un papildus izglītībai,
vidusskolas piedāvā apmeklēt dažādus interešu pulciņus, korus, deju kolektīvus un iesaistīties sporta komandās.
Pateicoties pašvaldības finansiālam atbalstam, bērniem no maznodrošināto ģimenēm skolās tiek piešķirtas
brīvpusdienas. Visi skolēni bez maksas tiek nodrošināti ar skolas mācību grāmatām.
Abu vidusskolu skolēni sporta stundu laikā apgūst peldētprasmi Olaines peldbaseinā un ziemas sezonā bez
maksas apgūst slidošanas prasmes pilsētas slidotavā.
Olaines novada 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.
Vispārējās izglītības iestāde

Skolēnu skaits 2009./2010. mācību gadā

Pedagogu skaits

Olaines 1.vidusskola

820

60

Olaines 2.vidusskola

649

50
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Olaines 1.vidusskola (T.Zeiferta iela 4, Olaine, tālrunis 67962959)
Valstī veiktās novadu reformas rezultātā skolā izveidota struktūrvienība – Olaines sākumskola (Meža iela 2,
Jaunolaine).
Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem sākumskolas 1. klašu skolēniem tiek piedāvāta ritmika, pamatskolas
skolēniem un vidusskolēniem divas reizes nedēļā ir iespējas apgūt informātiku (7.–12.kl.). Vidusskolēni ļoti
labprāt apgūst tūrisma ģeogrāfiju. Mācības notiek latviešu valodā un 1.vidusskola akreditēta līdz 2011.gada
29.martam.
Skolā ir moderni iekārtota bibliotēka, kuras grāmatu fondā ir vairāki tūkstoši grāmatu, ieviesta „ALISES”
programma. Lasītavā starpbrīžos un pēc stundām vienmēr uzturas skolēni. Vairāk kā 130 skolēnu darbojas tautisko
deju pulciņos, kurus nu jau 16. gadu vada Aija Freimane. Skolas dejotāji gatavojas Latvijas skolu jaunatnes X
Dziesmu un deju svētkiem.
2007./2008. gadā Olaines 1. vidusskolai tika uzbūvēta piebūve. Piebūves kopējā platība 5031,90 m², kurā tika
izveidoti 23 mācību kabineti, mūsdienīga konferenču zāle, telpas interešu izglītības un sporta nodarbībām, kā arī
papildu palīgtelpas. Jaunuzceltajā piebūvē skolā darbojas arī pilnas dienas pirmsskolas grupa 5 – 6 gadīgo bērnu
apmācībai.
Dabaszinātņu projekta ietvaros kapitāli izremontētas 2. stāva mācību telpas - fizikas, bioloģijas un matemātikas
kabineti, dabaszinātņu laboratorija. Finanšu līdzekļu ietaupīšanas nolūkā un labākas skolēnu drošības
nodrošināšanai tika pārkārtota skolas uzraudzība – 3 sargu un 2 dežurantu vietā šobrīd ir 4 dežuranti. Daļēji
mainītas arī viņu funkcijas. Lai pilnveidotu audzēkņu drošību, pirmsskolas blokā uzstādīta atbilstoša koda atslēga.
Sakarā ar to, ka skolai bija pietiekams finansējums, tika nodrošināts kvalitatīvs atbalsta personāls (psihologs,
sociālais pedagogs, logopēdi) un sniegts kvalitatīvs atbalsts skolēniem viņu vajadzību nodrošināšanā. Turpinās
laba sadarbība ar bāriņtiesu, sociālo dienestu un administratīvo komisiju.
2009./2010. māc. g. tika uzsākts darbs e-klases vidē. Šobrīd skolā (izņemot Olaines sākumskolu, kur e-klases
ieviešana uzsākta no janvāra) mācību procesa dokumentēšana notiek tikai e - vidē. Lai nodrošinātu atbilstošus
darba apstākļus skolotājiem, ir uzsākta interneta ierīkošana klasēs, kur tā līdz šim nebija, un tiek risināta
nepieciešamo datoru iegāde katrai mācību klasei.
Olaines 2.vidusskola (Skolas iela 1, Olaine, tālrunis 67963582)
No 5. līdz 12. klasei 1 reizi nedēļā mācību stundu sarakstā iekļautas peldēšanas nodarbības. Skola tradicionāli
piedāvā skolēniem plašu izvēli interešu izglītībā.
Skola nokomplektēta ar speciālistiem: psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, speciālo pedagogu, jaunajā
medicīniskajā daļā par skolēnu veselību rūpējas medmāsa. Skola jau trešo gadu darbojas ekoprogrammā. .
2008./2009. māc. gadā skolai ir piešķirts starptautiskais sertifikāts – Zaļais karogs.
Skola organizē sagatavošanas pasākumus e-žurnāla ieviešanai.
2.vidusskola akreditēta līdz 2012.gada 9.martam.
Vidusskolas skolēniem ir iespēja apgūt trīs vispārējās izglītības programmas: vispārizglītojošo, matemātisko un
humanitāro. Skolēnu vajadzībām mācību procesā ir izveidots metodiski informatīvais centrs (bibliotēka, lasītava,
videozāle, konferenču zāle).
Veikts iepirkums par ēdnīcas telpu nomu. Kvalitatīvus ēdināšanas pakalpojumus skolēniem un skolas
darbiniekiem sniedz SIA „Nadine plus”.
Turpinās projekts dabaszinību kabineta izveidošanā (veikts remonts 115., 314. un lab., 319. un lab., atvestas
mēbeles 115., 216., 314. un lab., 319. un lab.).
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Lai veiksmīgi uzsāktu apkures sezonu, veikti remontdarbi siltummezglā Nr.1. , iegādātas un uzstādītas vertikālās
žalūzijas 105. un 106. kab. Kā arī 309., 109., 110., 112., 21., 212. kab. tika uzstādītas tumšās horizontālās žalūzijas
klašu pirmajiem logiem. Veikts iepirkums skolēnu galdu ( 104., 210., 309. kab.) un skolēnu krēslu ( 104., 309.
kab.) iegādei.
Iegādāti plaukti, uzskatu materiālu kastes, no kurām izveidotas sekcijas (105., 309., 204., 304. kab.) un skolēnu
krēsli 110. kab.
Izremontēti 309., 204. un 304. kabinets.
Skolā turpinās atkritumu šķirošana, elektroenerģijas un ūdens taupīšana.
Ārpusskolas izglītība
Papildus dažādiem sporta, interešu un amatu pulciņiem, novadā veiksmīgi darbojas arī profesionālās ievirzes
skola – Olaines Mūzikas un mākslas skola, kurā bērni var pilnveidoties, apgūstot zīmēšanas, veidošanas un
muzicēšanas prasmes.
Olaines mūzikas un mākslas skola (Zemgales iela 31, Olaine, tālrunis 67963650)
2009./2010. mācību gadā Mūzikas un mākslas skolā mācījās 221 audzēknis, no tiem 153 apguva mūzikas
izglītības programmas un 68 - mākslas izglītības programmas. Pedagoģisko darbu veica 20 pedagogi.
Olaines Mūzikas un mākslas skola piedāvā bērniem un jauniešiem apgūt mūzikas instrumentus: klavieres, vijoli,
čellu, trompeti, eifoniju, trombonu, flautu, saksofonu, akordeonu, ģitāru, klarnetes.
Skolā darbojas:


orķestris,



pūšaminstrumentu ansamblis,



stīgu instrumentu ansamblis,



folkloras grupa.

2009. gads iezīmējās ar daudzveidīgu pasākumu kopumu: koncerti, konkursi, skates u.c. Audzēkņi no visām
četrām skolas izglītības programmām piedalījās dažādos republikas un reģionālos pasākumos – konkursos,
konkursos-skatēs, kuros ieguva godalgotas vietas un atzinības rakstus. Pedagogi saņēma atzinības rakstus un
sertifikātus par sasniegumiem, piedalīšanos konkursos un meistarklasēs.
Skolā uzlabota materiālā bāze – iepirkti dažādi mācību līdzekļi – saksofoni, vijoles, čells, instrumentu piederumi
– lociņi, stīgas, vijoļu balstiņi u.c. Skolā tika papildināta bibliotēka ar jauniem nošu krājumiem un mākslas
grāmatām. Mācību klasē iegādāti mācību uzskates materiāli, mācību darba piederumi, paletes, paliktņi, darba
soliņi u.c.
Skolā veikti telpu remonta darbi – nomainītas koridora balkona durvis, solfedžo klases durvis, nomainīta durvju
aile gleznošanas klasei, ierīkots boilers tualetes telpā, veikts izdrupušu sienas caurumu remonts mākslas skolas
telpās, koridora balkona kosmētisks remonts.
2008.gadā skola tika akreditēta uz sešiem gadiem. Bet profesionālās ievirzes izglītības programmu licence derīga
līdz 2018.gadam.
Profesionālā izglītība
Olaines pilsētā ir valsts izglītības iestāde (ap 500 audzēkņiem), kura piedāvā iespēju iegūt vidējo profesionālo un
augstāko izglītību, - Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža (OMTK) (T. Zeiferta iela 2, Olaine, tālrunis
67962141, www.omtk.lv; olaineskoledza@omtk.edu.lv). OMTK – Valsts akreditēta profesionālās augstākās
izglītības iestāde ar struktūrvienību profesionālā vidusskola.

23

Olaines novada pašvaldības 2009. gada publiskais pārskats
Olaines novada pašvaldība sadarbojas ar Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžu un 2009.g. sadarbībā ar
IZM, NVA, uzņēmējiem, koledžu un citiem sadarbības partneriem kopīgi tika izveidota bezdarbnieku
pārkvalifikācijas programma Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, kuru beidzot cilvēki iegūst reālas darba
vietas.
Pieaugušo izglītība
Novadā tiek domāts ne tikai par to, lai tiktu nodrošinātas kvalitatīvas izglītības apguves iespējas no pirmsskolas
līdz vidējai un pat līdz augstākajai izglītībai, bet arī lai tiktu dota iespēja pieaugušajiem iegūt papildizglītību.
Izglītību mūža garumā Olaines novadā piedāvā Olaines Pieaugušo izglītības centrs (Zemgales iela 31, 3.stāvs,
Olaine, tālrunis 67966741), kas darbojas kopš 1997. gada. Pieaugušo izglītības centrs realizē Olaines
iedzīvotājiem neformālo izglītību; organizē kursus, pavasara un rudens ekskursijas pa Latviju, lekcijas, semināru
nodarbības par iedzīvotājus interesējošām tēmām.
Atbalsts bērniem un jauniešiem projektu konkursa „Olaines novada bērnu un jauniešu interešu izglītība”
ietvaros
Lai izglītotu un aktivizētu bērnus un jauniešus vecumā no 7 – 18 gadiem brīvā laikā saturīgā izmantošanā, kā arī
veicinātu skolēnu pašpārvaldes darbību, sadarbību ar pašvaldību un citām organizācijām novadā jauniešu
problēmu risināšanā, pašvaldība tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2009.gadā izsludināja projektu konkursu “Olaines
novada bērnu un jauniešu interešu izglītība”. Konkursa rezultātā 2009. gadā finansiāli atbalstīti 17 bērnu un
jauniešu projekti par kopējo summu 5967 lati.
2009.gada realizētie bērnu un jauniešu projekti
Projekta nosaukums

Olaines 1.vidusskolas skolēnu žurnālistikas
prasmju pilnveidošana
„Sirds Ritms” sapulcē draugus (deju
festivāls)
„Miss un Misters, un Mini Miss un Mini
Misters Olaine 2009”
Mākslas dienas 2009
Ekoskola – nākotnes skola
Olaines 1.vidusskolas vokālo ansambļu audio
ieraksts – skolas prezentācijas materiāls
Olaines danču klubs 2009
Vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Mans
novads”
Ziemas saulgriežu gaidīšanas svētki
Radošās
darbnīcas
izveide
Olaines
vidusskolā
Komerczinību
apguves
popularizēšana
Olaines 1. un Olaines 2.vidusskolā
Olaines Teātra sporta draudzības spēles 2009

Projekta realizētājs

Projekta
izmaksas

Elizabete Lukšo, Olaines 1.vidusskolas skolniece

Ls 400

Jeļena Romanovska, Vera Haritonova, Darja
Ņikoļska, Olaines 2. vidusskolas skolnieces

Ls 394

Olaines Jauniešu padome

Ls 229

Erna-Marija Poča, Olaines Mūzikas un mākslas
skolas audzēkne
Marija Bogdanova, Olaines 2. vidusskolas
skolniece

Ls 400
Ls 400

Alise Zakrževska, Olaines 1. vidusskolas skolniece

Ls 145

Brigita Medne, Olaines 1.vidusskolas skolniece
Elīna Meļņikova, Olaines Mūzikas un mākslas
skolas audzēkne
Ieva Bukša, Olaines Mūzikas un mākslas skolas
audzēkne

Ls 400
Ls 400
Ls 400

Andris Krūmiņš, Olaines 1. vidusskolas skolēns

Ls 392

Ieva Juhņēviča, Olaines 1. vidusskolas skolniece

Ls 253
Ls 300

Basketbola sacensības „Olaines kauss”
Vieglatlētikas daudzcīņas sacensību seriāls

Olaines Jauniešu padome
Velda Veinberga, Olaines 1. vidusskolas direktora
vietniece
Unas Auzānes, Olaines 1. vidusskolas skolniece
Ivo Auzāns, Olaines 1. vidusskolas skolēns

Olaines novada alpīnisma svētki

Juris Gogulis, Olaines 1. vidusskolas skolēns

Olaines talanti

Darja Kučeva, Olaines 2.vidusskolas skolniece

Veselīgs dzīvesveids

Ls 395
Ls 311
Ls 399
Ls 399
Ls 350
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Olaines interešu izglītības pulciņi un nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
SAISINĀJUMI
OMTK – Olaine mehānikas un tehnikas koledža (Zeiferta 2)
O2VSK – Olaines 2.vidusskola (Skolas 2)
O1VSK – Olaines 1.vidusskola (Zeiferta 4)
FK – Futbola klubs
BK – Basketbols komanda
Nosaukums
bērnu deju
kolektīvs “Oļi”
bērnu deju
kolektīvs
,,Pienenīte”

Vadītājs
A.Preciniece
S.Ļitvinova,
A.Freimane,
J.Panfilova

Mērķauditorija
bērni

5 – 16 – 20 g.

neierobežots

J.Panfilova

pieaugušie

vidējās paaudzes
deju kolektīvs
“Janita”

J.Precinieks

pieaugušie

A.Freimane

3 g. – 13 g.

bērni un jaunieši

pieaugušo deju
grupa

tautas dejas

Vecums

1. kl.

2. kl.

deju zāle,
Zeiferta 4

3. kl.

deju zāle,
Zeiferta 4

4. kl.

deju zāle,
Zeiferta 4

25 g. - 55 g.

Olaines 1.vidusskolas sk.

10.-12. kl.
tautas dejas

S.Ļitvinova

Olaines 2.vidusskolas sk.

1.-2.kl.

alpīnisma pulciņš

J.Zakrevskis

Olaines 1.vidusskolas sk.

10.-12. kl.

tūrisma pulciņš

T.Zarecka

5.- 6.kl.

ekoloģijas pulciņš
(maz.taut.pl.)

M.Četrone

Olaines 2.vidusskolas sk.
Olaines 1.vidusskolas
struktūrvienības Olaines
pagasta sākumskola sk.
Olaines 1.vidusskolas
struktūrvienības Olaines
pagasta sākumskola sk.
Olaines 1.vidusskolas sk.

7. –12. kl.

pirmās palīdzības
ABC
dramatiskais
kolektīvs
teātra studija
dramas pulciņš
(latv.pl.)

A.Žurovska

L.Balode

I.Mārtiņa
G.Vasiļjevs
A.Žurovska

jaunieši
Olaines 2.vidusskolas sk.
Olaines 1.vidusskolas
struktūrvienības Olaines
pagasta sākumskola sk.

Jaunolaines
kultūras
nams,
Meža 2
Jaunolaines
kultūras
nams,
Meža 2
Olaines kultūras un
sporta centrs,
Zeiferta 11
deju zāle,
Zeiferta 4

7. - 8.
kl.

ekoloģijas pulciņš
(latv.pl.)

Vieta
Olaines kultūras un
sporta centrs,
Zeiferta 11

deju zāle,
Zeiferta 4
deju zāle,
Zeiferta 4
aktu zālē, Skolas 2
Sporta
zāle,
Zeiferta 4
317.kab., Skolas 2
115.telpa, Meža
2

208.telpa, Meža 2

15 g.-20 g.
2.- 12.kl.

bioloģijas
kab., Zeiferta 4
Olaines kultūras un
sporta centrs,
Zeiferta 11
Aktu zāle, Skolas 2
208.telpa, Meža 2
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drāmas pulciņš
(maz.taut.pl.)
radošās
pašizpausmes
pulciņš

V.Ivaņicka
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Olaines 1.vidusskolas
struktūrvienības Olaines
105.telpa, Meža 2
pagasta sākumskola sk.
vizuālās mākslas
kab., Zeiferta 4

B.Bahs

Olaines 1.vidusskolas sk.

5. –12. kl.

M.Ragiņa

Olaines 2.vidusskolas sk.

5.- 9.kl.

L.Brence

Olaines 1.vidusskolas sk.

3. –10. kl.

sporta dejas

I.Cepīte

Olaines 2.vidusskolas sk.

2.- 4.kl.

sporta dejas
OKSC Kolektīvs
„Olaine”

I.Cepīte

Zēni un meitenes

2003. vecākie

sporta deju kursi

L.Sergejeva

Bērni, jaunieši

no 7 g.v.

intelektuālās
spēles

G.Vasiļjevs

Olaines 2.vidusskolas sk.

4.- 6.kl.

jauktais koris
“Dziesma”

U.Reķis

jaukta vecuma

15 g.-65 g.

B.Ozoliņa

pieaugušie

neierobežots

S.Šeflere

pieaugušie

25 g.- 50 g.

O.Zujeviča

pieaugušie

25 g. – 45 g.

S.Silāre

pieaugušie

45 g.-70 g.

B.Kaņepīte

bērni

3 g. – 7 g.

O.Zujeviča

bērni

no 6.g.

bērnu popgrupa
“Sveiks”

O.Zujeviča

bērni

6 g. -10 g.

vokālais
ansamblis

O.Meinarde

Olaines 1.vidusskolas sk.

1. – 4.
kl.

S.Šeflere

Olaines 1.vidusskolas sk.

9. – 12. kl.

237.a
Zeiferta 4

S.Šeflere

Olaines 1.vidusskolas sk.

6. – 8. kl.

237.a kab.,
Zeiferta 4

floristika
mūsdienu deju
pulciņš

senioru vokālais
ansamblis
„Sarma”
sieviešu vokālais
ansamblis
“Undīne”
sieviešu vokālais
ansamblis
“Ivuški”
folkloras kopa
“Dzedzieda”
bērnu vokālais
ansamblis
“Olaines cālīši”
bērnu vokālais
ansamblis
,,Spārītes”

vokālais
ansamblis
“Unda”(vec. gr.)
vokālais
ansamblis
“Unda”(jaun. gr.)

218.kab., Skolas 2
aerobikas
zāle, Zeiferta 4
sporta zāle,
Skolas 2
OMTK, Zeiferta 2
Jaunolaines
kultūras
nams,
Meža 2
Aktu
zāle,
105.kab., Skolas 2
Olaines kultūras un
sporta centrs,
Zeiferta 11
Jaunolaines
kultūras
nams,
Meža 2
Olaines kultūras un
sporta centrs,
Zeiferta 11
Olaines kultūras un
sporta centrs,
Zeiferta 11
Olaines kultūras un
sporta centrs,
Zeiferta 11
Olaines kultūras un
sporta centrs,
Zeiferta 11
Jaunolaines
kultūras
nams,
Meža 2
Olaines kultūras un
sporta centrs,
Zeiferta 11
202.a kab.,
Zeiferta 4
kab.,
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koris

V.Gahajeva

vokālais
ansamblis

V.Gahajeva

grāmatu
ilustr.
pulciņš

S.Silāre

rokdarbi

J.Alute

rokdarbu
pulciņš

G.Gasparoviča

skolas avīzes
“Muša medū”
veidošana
jauno
žurnālistu
pulciņš

I.Velberga

G.Gasparoviča

kokapstrāde

N.Miguša

dizains

I.Siņicina

mīksta
rotaļlieta
izstrādājumi
no pērlēm
daiļslidošana
OKSC sekcija
hokejs
OKSC sekcija

futbols
OKSC sekcija

N.Murina
S.Opikova
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Olaines
Mūzikas kabinets,
5.-.9.kl.
2.vidusskolas sk.
Skolas 2
11.kl.
Olaines
Mūzikas
2.vidusskolas sk.
kabinets,Skolas 2
2.-4.kl.
Olaines
1.vidusskolas sk.
Olaines
2.vidusskolas sk.
Olaines
1.vidusskolas
struktūrvienības
Olaines pagasta
sākumskola sk.
Olaines
1.vidusskolas sk.
Olaines
1.vidusskolas
struktūrvienības
Olaines pagasta
sākumskola sk.
Olaines
2.vidusskolas sk.
Olaines
2.vidusskolas sk.
Olaines
2.vidusskolas sk.
Olaines
2.vidusskolas sk.

5.kl.

211. a kab.,
Zeiferta 4
Mājturības kab.,
Skolas 2
212.telpa, Meža
2

7.-12. kl.

203.kab.,
Zeiferta 4

212.telpa, Meža
2

5.- 6.kl.
5.-12.kl.
2.-4.kl.
3.- 4.kl.

117.kab., Skolas
2
Vizuālās
mākslas kab.
309.
kab.,
Skolas 2
213.kab.,
Skolas 2
Olaines stadions,
O1VSK, Olaines
slidotava

S.Velberga

meitenes

2005.-1993.
dz. g.

G.Ritums

zēni

2002.-1993.
dz.g.

Olaines slidotava,
Kūdras 5

A.Gromovs

zēni
zēni

J.Mihaļkovs

meitenes

Olaines
O2VSK
Olaines
O2VSK
Olaines
O2VSK

stadions,

J.Mihaļkovs

2004.-1999.
dz.g.
1998.-1996.
dz.g.
1999.-1997.
dz.g.
1993. vecākie

Olaines
O2VSK

stadions,

FK „Olaine”
vīrieši
A.Gromovs
FK
„Jaunolaine”
futbols

1. – 4. kl.

vīrieši

1991. vecākie

stadions,
stadions,

O1VSK, Olaines
stadions, O2VSK

D.Antropovs
FK „Baltika”
vīrieši, sievietes
A.Vurčs
VFK
„Olaine”

vīrieši

1991. vecākie
35 g. +

Olaines
O2VSK

stadions,

O1VSK, Olaines
stadions, O2VSK
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V.Šakurovs
mākslas
vingrošana
mākslas
vingrošana
OKSC sekcija

V.Stūrmane
V.Stūrmane

Olaines
2.vidusskolas sk.

2.-5.kl.

aktu zāle, Skolas 2

meitenes

2002.-1995.
dz.g.

OMTK, Zeiferta 2

visi

1997. vecākie

Sezonas
nodarbības. Notiek
dažādās
Latvijas
upēs.
Sporta zāle,
Zeiferta 4
sporta zāle, Skolas
2

ūdens tūrisms
OKSC pulciņš
„Olaine”

B.Kools

florbols

A.Ruļuks

volejbols

O.Paradovskis

basketbols
OKSC sekcija

M.Auzāns

zēni

2000. dz.g.

O1VSK, Zeiferta 4

E.Ausējs

vīrieši
(amatieri)

1991. vecākie

O1VSK, Zeiferta 4

basketbols
OKSC BK
„Olaine”

meiteņu
basketbols

sporta spēles
novuss
OKSC
kolektīvs
„Olaine”
Vispārīgā
fiziskā
sagatavošana

4. – 6.
kl.

L.Auzāne

Olaines
1.vidusskolas sk.

4. – 6.
kl.

M.Senčurova

Olaines
2.vidusskolas sk.

5.-7.kl.

A.Gailis

L.Auzāne

O.Paradovskis

A.Ruļuks

N.Akantjeva
handbols
bokss
OKSC sekcija

karatē

8.-12.kl.

Olaines
1.vidusskolas sk.

M.Senčurova

vieglatlētikas
pulciņš

5. – 9.
kl.

M.Auzāns

A.Ruļuks
vieglatlētika

Olaines
1.vidusskolas sk.
Olaines
2.vidusskolas sk.

O.Paradovskis
K.Versockis
Reģionāla
karatē
federācijas
sekcija Olainē
S.Stoļarovs
S.Meļņikovs

visi

Olaines
1.vidusskolas sk.
Olaines
1.vidusskolas sk.
Olaines
2.vidusskolas sk.
Olaines
2.vidusskolas sk.
Olaines
1.vidusskolas
struktūrvienības
Olaines pagasta
sākumskola sk.
Olaines
2.vidusskolas meitenes
Olaines
2.vidusskolas zēni
visi

1990. –
vecākie

10.– 12.
kl.
1. – 4. kl.
6.- 12.kl.
1.-5.kl.

sporta z.
aerobik.z.
sporta z., Zeiferta 4
sporta
zāle,
Zeiferta 4
sporta
zāle,
Skolas 2
STACIJAS
iela
38a,
Sporta nodaļa
Sporta zāle,
Zeiferta 4
Sporta zāle,
Zeiferta 4
Sporta zāle,
Skolas 2
Sporta zāle,
Skolas 2
k/n zāle, sporta
laukums, Meža 2

1995.-1996.
dz.g.
1995.-1997.
dz.g.
2003. vecākie

Sporta zāle,
Skolas 2
Sporta zāle,
Skolas 2
O1VSK, Zeiferta 4

visi

2003. vecākie

OMTK, Zeiferta 2

visi

-

OMTK, Zeiferta 2
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drāmas
ansamblis
rokdarbu
pulciņš - stikla,
māla, koka
apgleznošana
makšķernieku
klubs

V.Melbārdis
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Jaunolaines
pieaugušie
neierobežots kultūras nams,
Meža 2

I.Marčinska

bērni un pieaugušie

neierobežots

A.Akantjevs

visi

neierobežots

N.Deņisova

pieaugušie

neierobežots

latviešu
valodas kursi

A.Novikova

pieaugušie

neierobežots

Gleznošans
studija

T.Anufrijeva

visi

-

Angļu valodas
kursi

L.Zujeva

visi

-

interešu klubs
„Samovar”

S.Ļitvinova,
V.Jolkins

pieaugušie

neierobežots

veselības
grupa

•

Jaunolaines
kultūras nams,
Meža 2
Jaunolaines
kultūras
nams,
Meža 2
Jaunolaines
kultūras
nams,
Meža 2
Olaines Pieaugušo
izglītības
centrs,
Zemgales 31
Olaines Pieaugušo
izglītības
centrs,
Zemgales 31
Jaunolaines
kultūras
nams,
Meža 2

KULTŪRA UN SPORTS

Olaines kultūras un sporta centrs (Zeiferta iela 11, Olaine, tālrunis 67966148, fakss 67811620)
2006. gadā reorganizācijas rezultātā esam ieguvuši Olaines Kultūras un sporta centru, kurš sevī ietvēra šādas
struktūrvienības: - Olaines pilsētas bibliotēka (Zemgales iela 24) un bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa (Kūdras
iela 16), - Sporta nodaļa (Stacijas iela 38a), - Kultūras daļa (Zeiferta iela 11). Izveidojoties Olaines novadam,
Olaines kultūras un sporta centram tika pievienots Olaines pagasta kultūras nams (Jaunolaines kultūras nams), kā
arī Jaunolaines bibliotēka un Gaismu bibliotēka.
Kopš Olaines novada izveides Olaines Kultūras un sporta centra pārraudzībā esošās struktūrvienības:
 Sporta nodaļa, Stacijas ielā 38a;
 Olaines Kultūras nams, Zeiferta ielā 11;
 Jaunolaines Kultūras nams, Meža ielā 2;
 Jaunolaines Bibliotēka, Meža ielā 2;
 Gaismu Bibliotēka, Gaismu ielā 1-1;
 Olaines Bibliotēka, Zemgales ielā 24 un bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa, Kūdras ielā 16.
No 2009. gada jūlija mēneša, Olaines Kultūras un sporta centrs apsaimniekoja sešas ēkas, Zeiferta ielā 11,
Stacijas ielā 38a, kā arī daļēji ēkas – Zemgales ielā 24 un Kūdras ielā 16 un Olaines pagasta teritorijā –
Jaunolaines Kultūras nama un Jaunolaines Bibliotēkas ēku Meža ielā 2, daļēji dzīvojamā mājā izvietoto Gaismu
Bibliotēku, Stūnīšos, Gaismas ielā 1-1. Olaines Kultūras un sporta centrs iznomā telpas saskaņā ar domes lēmumu
par nomas maksām.
Ēkā Stacijas ielā 38a ir iespējas bērniem un jauniešiem atrast sev brīvā laika piemērotu nodarbi pēc mācībām
brīvajā laikā, spēlēt dažādas spēles – novusu, galda tenisu.
Olaines kultūras namā darbojas šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:
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• bērnu vokālais ansamblis - „Olaines cālīši” (2-7 gadi) mēģinājumi notiek trešdienās/ceturtdienās no
plkst.16.00, vadītāja Baiba Kaņepīte,
• bērnu un jauniešu popgrupa „Sveiks” (7-13 gadi) mēģinājumi notiek piektdienās no plkst.19.00, sestdienās
plkst.9.30, vadītāja Olga Zujeviča,
• bērnu deju kolektīvs „Oļi” (5-12 gadi) mēģinājumi notiek otrdienās plkst.14.00-19.00, piektdienās
plkst.14.00-19.00, vadītāji Jānis un Anita Precinieki,
• vidējai un vecākai paaudzei deju kolektīvs „Janita”, mēģinājumi notiek otrdienās plkst.19.00, vadītāji Jānis
un Anita Precinieki,
• sieviešu vokālais ansamblis „Undīne”, mēģinājumi notiek otrdienās plkst.19.00, vadītāja Sanita Šeflere,
• dramatiskais kolektīvs, mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst.17.00, vadītāja Vita Jansone,
• folkloras kopa „Dzedzieda”, mēģinājumi notiek trešdienās plkst.18.00, vadītāja Silvija Silāre,
• jauktais koris „Dziesma”, mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās plkst.19.00, vadītāji Austris Kalniņš
un Sanita Šeflere.
Jaunolaines kultūras namā darbojas:
 bērnu deju kolektīvs „Pienenīte” no 4-20 gadiem – vadītājas S.Ļitvinova, A.Freimane, J.Panfilova;
 BVK „Spārītes” jaunākā un vecākā grupa – vadītāja O.Zujeviča;
 Senioru vokālais ansamblis „Sarma”– vadītāja B.Ozoliņa;
 Pieaugušo deju pulciņš – vadītāja J.Panfilova;
 Aerobikas pulciņš (maksas);
 Drāmas ansamblis – vadītājs V.Melbārdis;
 Boksa sekcija-- vadītājs K.Versockis (maksas);
 Karate sekcija – vadītājs S.Meļņikovs (maksas);
 rokdarbu pulciņš – metāla, stikla, koka apgleznošana – „Ļipeckije uzori” - (maksas)- pieaugušajiem un
bērniem - vad. I.Marčinska;
 sporta deju pulciņš (maksas) – bērniem – vad. L.Sergejeva;
 latviešu valodas kursi (maksas) sagatavojot naturalizācijai.
Jaunolaines kultūras namā notiek arī galda spēļu nodarbības (teniss, novuss, badmintons).
Olaines Kultūras un sporta centrā jau sesto gadu notika jauno popmūzikas izpildītāju konkurss „Pavasara balsis”,
kurā piedalījās 90 solisti un 30 popgrupas bērni un jaunieši vecumā no 5-19 gadiem 2009. gadā. Šis pasākums
Olainē notika jau sesto gadu. Tas paliek arvien plašāks gan izpildītāju, gan pārstāvot dažādas Latvijas pilsētas.
Kultūras norišu skaits pavisam – 34: - maksas norišu skaits pavisam – 14; - bezmaksas norišu skaits pavisam – 20
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 4530: - maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 2600; - bezmaksas
norišu apmeklētāju skaits pavisam – 1930.
Izbraukumi ārpus iestādes (koncerti, skates, festivāli) – 18.
▪ Bibliotēkas
Olaines novada iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu Olaines novada administratīvajā teritorijā nodrošina 3
bibliotēkas - Olaines Bibliotēka, kurā darbojas pieaugušo abonements, lasītava un Bērnu literatūras nodaļa,
Jaunolaines Bibliotēka un Gaismu bibliotēka.

Jaunieguvumi
Lietotāji

Olaines Bibliotēka

Jaunolaines Bibliotēka

Gaismu Bibliotēka

965

288

318

2029 (no tiem 654 bērni)

310

228
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Izsniegtas grāmatas

77868
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6874
10056

Izstādes

68

44

27

Tematiskie pasākumi

9

2

6

Līdz ar daudzo datoru un bezmaksas interneta pakalpojumu ienākšanu novada bibliotēkās 3 reizes pieaudzis
interneta lietotāju skaits. Latvijas valsts un Bila Melindas Geitsu fonda līdzfinansējums publisko bibliotēku
attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros, 2008. gadā bibliotēkām tika lasītāju pieejai piešķirti datori,
nodrošinot ātrgaitas bezmaksas internetu. Olaines Bibliotēkā bezmaksas publiskai lietošanai ir piedāvāti 5 datori,
bērnu literatūras nodaļā – 5 datori. Jaunolaines Bibliotēkā 4 datori, Gaismas Bibliotēkā 3 datori.
Toties 2009. gadā valsts finansējums bezmaksas interneta nodrošināšanai tika ļoti samazināts, tikai decembra
mēnesī saņēmām Ls 16800, kaut gan tika plānots un gaidīts valsts finansējums Ls 3360,- Bibliotēkās ir pieejamas
grāmatas no VKKF, kas veidotas atsevišķām lasītāju grupām. Olaines Bibliotēkā uz vienu lasītāju kārtējie
izdevumi sastāda Ls 28,36, Jaunolaines Bibliotēkā – Ls 39 un Gaismu Bibliotēkā - Ls 65.
▪ Sporta nodaļa (Stacijas iela 38a, Olaine, tālrunis 67965662)
Sporta nodaļas mērķis ir popularizēt aktīvu dzīvesveidu visu pilsētas iedzīvotāju vidū, atbalstot sportistus
visdažādākajos līmeņos, kā arī organizējot pilsētas sacensības bērniem, pieaugušajiem, darba kolektīviem,
izbraucot uz Rīgas rajona un Latvijas turnīriem, kā arī nodrošinot vietu brīva laika pavadīšanai, spēlējot galda
tenisu, novusu un dažādas galda spēles.
2009. gadā Sporta nodaļas – sporta komandas piedalījās vairāk kā 260 sporta pasākumos (futbola, basketbola,
sporta deju, mākslas vingrošanas, novusa turnīri, ūdens tūrisms, bērnu hokeja komandu sacensības).
Sporta nodaļas pārraudzībā 2009. gadā darbojās vairākas pašvaldības nodrošinātas sporta sekcijas un komandas:


Bērnu basketbola sekcija - darbojas bērni un jaunieši vecumā no 11 līdz 16 gadu vecumam trenera

M.Auzāna vadībā;


Sporta deju kolektīvs „Olaine” - bērni dažādas vecuma grupās (no 4 līdz 15 gadiem) iegūst iemaņas sporta

dejās, arī kursu un sacensību līmenī pie treneres I.Cepītes;


Ūdens tūrisma pulciņš - divas reizes gadā organizē republikas līmeņa ūdens tūrisma sacensības, pārgājienus

un laivu braucienus B.Koola vadībā, pastāvīgi darbojas ap 20 dalībnieku. Sekcijas darbībā, kā arī tās organizētajos
pasākumos tiek iesaistīti invalīdi un sociāli nelabvēlīgo ģimeņu locekļi;


Olaines pilsētas novusa komanda – vadītājs A.Gailis;



Bērnu un jauniešu futbola sekcija „Olaine”- treneris A.Gromovs;



Bērnu daiļslidošanas sekcija - trenere S.Velberga;



Bērnu hokeja sekcija - treneris G.Ritums;



Bērnu boksa sekcija - treneris K.Versockis.

Veiksmīgi darbojas futbola veterānu klubs.
No pašvaldības puses tiek atbalstīti arī citi olainieši – pasaules klases sportisti un veterāni.
Ar skeitparku atvēršanu (Olaines novadā ir 2), slidotavas izveidošanu, peldbaseina atklāšanu daudzpusīgākas
kļuvušas iedzīvotāju fiziskās aktivitātes. Sporta nodaļa regulāri piedāvā dažādas sporta nodarbības: basketbola,
futbola, handbola, novusa, dambretes, kā arī citas komandu un individuālās sacensības. Kā visplašāk apmeklētu un
iedzīvotāju iecienītu var minēt pilsētas ielu basketbola turnīru „Bombball”. 2009. gadā tika organizēta un plaši
apmeklēta „Diena bez auto” Olaines pilsētā Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros. Šīs dienas laikā notika sacensības
skeitbordā, velokross visu vecumu novada iedzīvotājiem, „sporta tirgus” un diskotēka uz skrituļslidām.
Jau sesto visa mācību gada garumā tiek rīkotas Olaines mācību iestāžu sporta spēles, ar mērķi turpināt sporta
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tradīciju atjaunošanu Olaines skolu jaunatnes vidū, radīt interesi par fiziskām sporta nodarbībām un lietderīgu
laika pavadīšanu, kā arī noskaidrot spēcīgākos mācību iestāžu kolektīvus un individuālos uzvarētājus sporta
veidos.
Jau sesto gadu tika organizēts basketbola turnīrs „Olaines kauss 2009”, kas lēni atdeva stafetes kociņu Strītbola
turnīram „Bomball 2009”, kas notika 2009. gada maijā.
Makšķerēšanas čempionāts Olaines novada iedzīvotājiem.
Sporta pasākumu sarakstu papildina: galda tenisa čempionāts, šaha čempionāts, turnīrs pludmales volejbolā
„Četri pret četri”, šorttreka sacensības starp mācību iestādēm, Olaines komandas turnīrs novusā, Olaines ielu
stafetes „PAVASARIS”, Olaines vidējo mācību iestāžu sporta spēles vieglatlētikā.
Arī Olaines telpu futbola čempionāts kļuva par labu tradīciju.
Nozīmīgākie sportistu sasniegumi 2009. gadā
1. vieta Rīgas rajona sporta spēlēs Basketbolā – Olaines amatieru basketbola komanda
1. vieta Pasaules skeitborda kausa izcīņas posmā – Jānis Kuzmins
1. vieta Eiropas skeitborda čempionātā – Jānis Kuzmins
1. vieta Baltijas boksa spēlēs – (Boksa klubs „Olimp”)
2. vieta Starptautiskajā handbola turnīrā „Pasvalis 2009” – zēnu handbola komanda
2. vieta Starptautiskajā handbola festivālā Dobelē – meiteņu handbola komanda
2. vieta futbola turnīrā „Rudens cup 2009” – Bērnu futbola komanda (2001. dz. g.)
2. vieta Latvijas veterānu sporta spēlēs futbolā – Olaines veterānu futbola komanda
3. vieta Zemgales jaunatnes telpu futbola čempionātā 2009 – Bērnu futbola komandai (2000. dz. g.)
2009. gadā Sporta nodaļā strādāja 3 amata vienības darbinieki: sporta nodaļas vadītājs, sporta treneris, apkopēja
– sētniece un 9 ārštata vienības darbinieki (sekciju treneri un vadītāji): 2 bērnu futbola sekcijas treneri, Bērnu
basketbola sekcijas treneris, Boksa sekcijas treneris, Bērnu hokeja sekcijas treneris, Daiļslidošanas sekcijas
trenere, Novusa sekcijas vadītājs, Ūdenstūrisma sekcijas vadītājs, Sporta deju kolektīva „Olaine” vadītāja.
No 2010. gada Olaines Kultūras un sporta centrā tika veikta reorganizācija un struktūrvienība - Sporta nodaļa
tika likvidēta un izveidota jauna iestāde – Olaines sporta centrs. Kopš 2010. gada februāra Olaines novada sporta
dzīvi, ka arī sporta objektu apsaimniekošanu, nodrošina Olaines sporta centrs. Centrs atbild par sekojošiem
objektiem: Olaines peldbaseins, Olaines un Jaunolaines skeitparki, Olaines slidotava, pludmales volejbola
laukums, Olaines sporta stadioni (pie Olaines 1.vidusskola, pie Olaines 2.vidusskolas, Jaunolainē). Olaines sporta
centrs atbalsta sekojošus sporta pulciņus un sekcijas: bērnu futbolu, veterānu futbolu, bērnu hokeja un bērnu
daiļslidošanas pulciņus, šaha un novusa klubu, boksa klubu, sporta deju pulciņu, ūdens tūrisma sekciju.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Katru gadu ar domes sēdes lēmumu tiek noteikts Olaines slidotavas ar mākslīgo ledu (Kūdras iela 5, Olaine)
darbalaiks un maksa par pakalpojumiem. Apstiprinot darba grafiku, tiek paredzēti laiki skolām, pirmsskolas
izglītības iestādēm bezmaksas slidotavas apmeklējumam, tāpat tiek paredzēti laiki bezmaksas publiskai slidošanai,
kā arī laiki maksas publiskai slidošanai gan bez nūjām, gan ar nūjām. Tiek ieplānotas arī treniņ nodarbības hokeja
un daiļslidošanas sekcijām, kā arī ledus nomas laiki.
Pakalpojumu cenas slidotavā par 1 stundu (t.sk.18% PVN):
Ls 60,00 – ledus noma ar ģērbtuvēm.
Ls 1,00 – maksa pieaugušajiem publiskajā slidošanā.
Ls 0,50 – maksa bērniem, skolēniem (līdz 14g.) un pensionāriem publiskajā slidošanā.
Ls 0,50 – slidu noma.
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Olaines peldbaseins (Stadiona iela 2, Olaine) kopš 2009.gada marta ir atvērts apmeklētājiem. Peldbaseina darba
sezona ir no septembra līdz jūnija vidum. Peldbaseina viena apmeklējuma reize daudzbērnu ģimenes loceklim –
1 lats. Bērni invalīdi ar pavadoni apmeklē bez maksas peldbaseinu otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un
piektdienās no plkst.16.00 - 18.00. Pensionāriem, represētām personām, maznodrošinātām ģimenēm, I un II
grupas invalīdiem, bāreņiem apmeklējuma maksa pirmdienās no plkst.15.00 – 18.00 – 1 lats. Sporta stundu laikā
abu skolu skolēni izmanto peldbaseinu bez maksas. Peldbaseina tālrunis 67966919.
Darba grafiks un pakalpojuma maksa peldbaseinā
Baseina
lietošanas
laiki
15.00 –
18.00

Pirmdiena

Maksa par 90 minūšu
apmeklējumu

Maksa bērniem un
jauniešiem (no 7 gadiem
līdz 16 gadiem uzrādot
skolēnu apliecību)

Ls 1,00 - pensionāriem,
represētām personām,
maznodrošinātām ģimenēm, I
un II grupas invalīdiem,
bāreņiem (uzrādot attiecīgu
dokumentu)

Ls 1,50

pārējiem - Ls 2,50

Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena

Svētdiena

18.00 –
22.00
16.00 –
18.00
18.00 –
22.00
11.00 –
15.00
16.00 –
22.00
12.00 –
15.00
16.00 –
20.00

Ls 3,00

Ls 1,50

Ls 2,50

Ls 1,50

Ls 3,00

Ls 1,50

Ls 3,00

Ls 1,50

Ls 3,00

Ls 1,50

Ls 3,00

Ls 1,50

Ls 3,00

Ls 1,50

Baseina abonementa maksa
pieaugušajiem
5 apmeklējumi
Ls 14,00
10 apmeklējumi
Ls 25,00

iekļauts saunas
apmeklējums

iekļauts saunas
apmeklējums
iekļauts saunas
apmeklējums
iekļauts saunas
apmeklējums
iekļauts saunas
apmeklējums
iekļauts saunas
apmeklējums

bērniem un jauniešiem (no 7 gadiem līdz 16 gadiem)
Ls 7,00
Ls13,00

Baseina ģimenes biļetes maksa:
2 pieaugušie un 2 bērni Ls 7,50
2 pieaugušie un 1 bērns Ls 6,00
1 pieaugušais un 2 bērni Ls 4,50
Baseina noma 70,00 Ls/stundā.
Baseina viena celiņa noma 18,00 Ls/stundā.
Olaines Stadions (Zeiferta iela 4, Olaine, tālrunis 29276618) Rekonstrukcijas darbu pirmā kārta tika nodota
2009.gada augustā. Olaines Stadions sevī ietver:
1.

Četru joslu 400 metru skrejceliņus (ar gumijotu segumu).

2.

Tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas sektorus (smilšu bedre 810 x 410)

3.

Augstlēkšanas sektoru (sporta mats 4 x 6 x 0.6)

4.

Multifunkcionālu laukumu (37m x 19m) tenisam un basketbolam no mitruma necaurlaidīga akrila
seguma.
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Futbola laukumu (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.

Gan futbola laukumam, gan multifunkcionālam laukumam ir profesionālais apgaismojums.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 67146053)
Olaines vēstures un mākslas muzejs (Olaines VMM) ir Olaines novada pašvaldības iestāde, dibināta 1995. gada
22.novembrī. Atvērts apmeklētājiem no 1997.gada 14. februāra, akreditēts līdz 2013. gada 12. februārim.
Olaines Vēstures un mākslas muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, kuras misija ir radīt
novada ļaudīs, īpaši jaunatnē, lepnumu par sava novada dabas, garīgām un materiālām kultūras vērtībām un kā
vienīgajam un unikālajam purva muzejam Latvijā, atklāt plašākai sabiedrībai purvu, to veidošanos, nozīmi un
izmantošanu no pirmsākumiem līdz mūsdienām.
Muzeja kompetencē ir Olaines pilsētas un novada dabas, garīgā un materiālā kultūras mantojuma apzināšana,
izpēte, saglabāšana un popularizēšana sabiedrības izglītošanai un attīstībai.
Muzeja pamatuzdevums (misija): Veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par Olaines novada attīstību
ietekmējošiem faktoriem un tās lomu Latvijas tautsaimniecībā, veidojot pozitīvu Olaines novada tēlu.
Šo mērķu sasniegšanai muzejs apzina Olaines novada veidošanās pamatlicējus – ievērojamākos cilvēkus, vāc,
saglabā, dokumentē, pēta, eksponē un popularizē novada dabas, garīgās un materiālās kultūras un Latvijas purvu,
kūdras veidošanās, attīstības un izmantošanas vērtības.
Muzejam ir šādas funkcijas:
- realizēt muzeja krājuma komplektēšanas politiku – papildināt muzeja krājumu, veikt krājuma uzskaiti,
nodrošināt tā saglabāšanu, izmantot krājumu pētniecībai un izglītošanai, nodrošinot tā pieejamību sabiedrībai;
- veikt zinātniski pētniecisko darbu, izmantojot muzeja krājumu, veidojot zinātniskā apraksta kartotēkas, datu
bāzes, sagatavojot ekspozīcijas un izstādes, publikācijas, konferences un citus pasākumus;
- veikt muzeja izglītojošo darbu dažādām mērķauditorijām – vadīt ekskursijas, lasīt lekcijas, organizēt vietējas un
starptautiskas nozīmes pasākumus, gatavot publikācijas presē, piedalīties radio un televīzijas raidījumos u.c.
- veikt izdevējdarbību – publicēt zinātniskus pētījumus u.c. materiālus, izdot informatīvos un reklāmas
izdevumus.
2 0 0 7 .g ad ā izveidots jauns muzejpedagoga amats. Ar muzejpedagoga amata izveidošanu tika radīts
kvalitatīvāks piedāvājums un līdz ar to efektīvāk tika veikts muzeja izglītojošais, reklāmas darbs un mārketings –
virzība uz muzeja esošo un potenciālo apmeklētāju vēlmju un vajadzību apmierināšanu.
Muzeja krājumu apmeklētāji var iepazīt arī izstādēs muzejā un ārpus tā. Muzejs saviem apmeklētājiem piedāvā
izglītojošus pasākumus, lekcijas, konferences, tematiskos pasākumus. Izstrādātas jaunas muzejpedagoģiskās
programmas/arī izstādēm un ekspozīcijām/. Muzejs organizēja pasākumu - akciju „Muzeju nakts - 2009”, kas
ievērojami palielināja muzeja apmeklētāju skaitu.
Turpinās krājumu datu ievade Nacionālajā muzeju krājuma katalogā.
Olaines novada pašvaldība atbalsta muzeja pasākumu – konferenču, semināru organizēšanu jaunajā, moderni
iekārtotajā laulību reģistrācijas zālē.
Muzeja telpās ir pastāvīgas un maināmās ekspozīcijas. Pastāvīgās ekspozīcijas materiāls stāsta par Olaines
pilsētas pirmsākumiem, pagātni un esošo, novada dzīvi. Mainīgā ekspozīcijas daļa allaž ir saistīta ar mūsu novada
un tā iedzīvotājiem, tika izstādīti gan esošo, gan bijušo olainiešu darbi. Muzejā regulāri tiek izvietotās
mākslinieku, amatnieku, Mākslas skolas audzēkņu, interešu izglītības pulciņu un citu novada mākslinieku darbu
izstādes.
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Muzejā skatāmas pastāvīgas novada ekspozīcijas: - Olaines novada vēsture 17.- 19.gs; - Teodora Zeiferta dzīve
un darbība; - Olaines pilsētas vēsture.
Muzeja krājuma papildināšana notiek atbilstoši misijai, krājuma politikai un muzeja darbības programmas
ekspozīciju „Olaines novada vēsture”, „Olaines pilsētas vēsture”, „Teodors Zeiferts”, „Purvs, tā veidošanās
vēsture...” un izstāžu „Olaines plastmasu pārstrādāšanas rūpnīcas vēsture”, „Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīcas
„Biolars” vēsture”, „Olaines ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas „Olainfarm” vēsture” uzlabošanai.
Izstāžu skaits muzejā

22

Muzejpedagoģisko programmu skaits

10

Iesniegto projektu skaits

3

2009. gada būtiskākās pētnieciskā darba tēmas:
•

Olaines pilsētas vēsture: Olaines rūpnīcu vēsture,

•

Latvijas 90. gadadiena,

•

Olaines novada vēsture,

•

Baltijas ceļš,

•

1991. gada barikāžu dalībnieki.

Veiktie nozīmīgākie saimnieciskie pasākumi:
Muzejs regulāri piedalās projektu konkursos. Ar projektiem piesaistītais finansējums – Ls 1455. Iegūts papildus
finansējums muzeja darbības uzlabošanai. Pateicoties projektu finansējumam muzejā uzlabota materiāli tehniskā
bāze – iegādāts ekrāns, tāfele, mikrofoni – Muzeju nakts un citu pasākumu organizēšanai.
Muzeja piedāvājums tiek reklamēts interneta mājas lapā www.olaine.lv; www. vietas.lv. Informācija par
izstādēm un pasākumiem muzejā regulāri izvietota pilsētas informācijas stendos, kultūras afišās laikrakstos:
„Kultūras forums”, „Diena”, „Neatkarīgā Avīze”, kā arī „Olaines Balss” un „Olaines Pagasta Ziņas”. Tiek
respektēta apmeklētāju grupu vai individuālo apmeklētāju vēlme apskatīt muzeju vai iegūt vēsturiskus materiālus
ārpus noteiktā muzeja darba laika.
Muzeja ekspozīcijas pieejamas apmeklētājiem:
Otrdiena, ceturtdiena - 14.00 – 18.00
Trešdiena - 10.00 – 17.00
Piektdiena - 10.00 – 14.00
Sestdiena - 11.00 – 14.00.
Vēsturisku izziņu izpēte un materiālu saņemšana – bez maksas.
Ieeja bez maksas.
Olaines Vēstures un mākslas muzeja apmeklētāju skaits
Gads

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Skaits

924

1029

2351

1552

1603

1653

3264

3503

4742

5239
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•

VESELĪBAS APRŪPE

Veselības aprūpes pakalpojumus novadā nodrošina sabiedrība ar ierobežoto atbildību „Olaines Veselības
centrs” (Veselības iela 5, Olaine, tālrunis 67962764, fakss 67966480). Uzņēmuma galvenie darbības veidi –
iedzīvotāju veselības aizsardzības un profilakses pasākumu veicināšana. Galvenie darbības virzieni: slimnīcu
darbība, ārstu prakse, zobārstu prakse, sociālā aprūpe un izmitināšana, sava nekustamā īpašuma izīrēšana un
iznomāšana.
2009. gada 1. martā tika būtiski palielināta (2-2,5 reizes) pacientu iemaksa, kas samazināja pacientu plūsmu un
uzņēmuma ienākumus.
2009. gada 1. aprīlī VOAVA lauza līgumu par stacionāra darba apmaksu, kā rezultātā tika likvidēta slimnīca un
no darba tika atbrīvoti 18 darbinieki, radot uzņēmumam neplānotus izdevumus un atlaišanas pabalstu un telpu
uzturēšanas rēķina.
•

•

•

Primārā aprūpe
o

ģimenes ārste Skaidrīte Platā,

o

ģimenes ārste Evija Zandare,

Izmeklējumi un terapija
o

Rentgenoloģija

o

Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi

o

Mammogrāfija

Laboratoriskie izmeklējumi
o

Asins un urīna analīzes

o

Ķīmiskās analīzes

•

Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi

•

Fizikālās medicīnas pakalpojumi

•

Zobārstniecība bērniem

•

Speciālistu konsultācijas
o

ķirurgs

o

traumatologs

o

ginekologs, dzemdību speciālists

o

neirologs

o

oftalmologs

o

otolaringologs

o

dermatovenerologs

o

psihiatrs

Maksas pakalpojumi
(pakalpojumi ko neapmaksā valsts, vai nav ģimenes ārsta nosūtījuma)
•

Vakcinācija pret ērču encefalītu, gripu, B hepatītu, pneimovakcīnu,

•

Ultrasonoskopija

•

Spirogrāfija
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•

•

•

Medicīniskās komisijas:
o

stājoties mācību iestādē,

o

šoferu un ieroču komisiju,

o

profilaktiskās apskates darbam,

o

sanitārās grāmatiņas

Ūdensdziedniecības nodaļa
o

pērļu vanna,

o

zemūdens masāža,

o

četru kameru vanna,

o

sauna.

Zobārstniecība un protezēšana

2006.gadā Olaines Veselības centrs ar pašvaldības finansiālo atbalstu realizēja ERAF līdzfinansēto Nacionālās
programmas projektu „Primārās veselības aprūpes pieejamības un efektivitātes paaugstināšana Olaines veselības
centrā”, kura ietvaros ir veikts remonts Olaines veselības centra ēkās, iegādāts medicīniskais aprīkojums un
aparatūra – okulista darba vieta, LOR aprīkojums, ultrasonoskops, elektrokardiogrāfs, krioterapijas aparāts u.c., lai
varētu pacientus maksimāli izmeklēt un ārstēt tepat uz vietas, tātad ar mērķi paplašināt veselības aprūpes iespējas
un uzlabot ārstniecisko kvalitāti.
Visas Olaines Veselības centra nodaļas ir sertificētas atbilstoši MK prasībām.
Pie iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā tagad izbrauc Rīgas ātrās palīdzības brigādes, kuras var pieteikt pa
tālr. 03 vai 112.
2009.gada attīstības pasākumi:
 Iegādāts jaudīgāks ultrasonoskops un jauns aprīkojums dermatologam;
 Atvērta vēl viena ģimenes ārsta prakses vieta;
 Labiekārtota teritorija Veselības 7 un pielāgota ieeja personām ar kustību traucējumiem;
 Nokomplektēti un papildināti amati ar jaunām iedzīvotāju veselības aprūpes personām.

•

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” (Zemgales iela 33, Olaine, 2.stāvs, tālrunis 67146055) darbojas
kopš 2003.gada 01.novembra. No 2009. gada augusta mēneša darbojas kā Olaines novada pašvaldības aģentūra
„Olaines sociālais dienests” uz 26.08.2009.Olaines novada domes sēdes (5.prot.,3.9.p.) apstiprināta nolikuma
pamata. 2009. gadā Pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” darbu veica saskaņā ar nolikumā un
pārvaldes līgumā paredzētajām funkcijām sociālā darba, sociālās palīdzības un aprūpes jomā.
Sociālās aprūpes nodaļas darbība nodrošina dzīves kvalitātes uzlabošanos personām, kuras vecuma, funkcionālo
vai garīgo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt sev pašas, kā arī novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas,
atkarības un citu faktoru izraisītas negatīvās sociālās sekas personu dzīvē.
Aprūpe mājās ir viens no alternatīvās aprūpes veidiem Olaines novadā.
Olaines sociālās aprūpes centrā P/A „Olaines sociālais dienests” sniedz institucionālu aprūpi invalīdiem un
veciem cilvēkiem, kur, saskaņā ar nolikumu, pakalpojumus var saņemt Olaines novadā dzīvesvietu deklarējušas
personas, kuras nespēj sevi aprūpēt.
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Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem ir sekmīgi uzsācis savu darbību un turpina
pilnveidoties.
Pēc Olaines novada pašvaldības aģentūras izveides visiem darbiniekiem tika saglabātas iepriekšējās darba vietas,
kā arī tika apstiprinātas divas jaunas štata vietas – sociālais aprūpētājs un datu ievades operators. Līdz ar to
aģentūrā strādā 40 štata darbinieki un 4 ārštata darbinieki. Aģentūras sastāvā ir struktūrvienības – Sociālās
palīdzības un sociālā darba nodaļa un Sociālās aprūpes nodaļa. Struktūrvienības darbojas saskaņā ar konkrēto
struktūrvienību nolikumiem.
Aģentūras ieņēmumus veido Olaines novada pašvaldības finansējums un aģentūras pašu ieņēmumi. Kopējais
plānotais aģentūras budžets 2009. gadā bija Ls 709818.
Pašvaldības aģentūra savā darbībā turpināja jau aizsākto darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
sniegšanā. Šajā gadā, pēc reģionālās reformas īstenošanas, kad apvienojās Olaines pilsētas un Olaines pagasta
teritorijas, aģentūra strādāja pie jaunu, kopīgu saistošo noteikumu izstrādes. Tika pieņemti un apstiprināti ar
Olaines novada domes 2009. gada 30. septembra sēdes lēmumu (6.prot.,48.p.,49.p.) saistošie noteikumi Nr.134
„Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanas un saņemšanas kārtību Olaines novadā” un saistošie
noteikumi Nr. 135 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”. Pie jauno noteikumu izstrādāšanas
strādāja gan Olaines pilsētā, gan Olaines pagastā strādājošie sociālie darbinieki un centās izstrādāt noteikumus, lai
pēc apvienošanās netiktu samazināti saņemamo pabalstu veidi un neciestu trūcīgo un mazaizsargāto iedzīvotāju
daļa.
Līdz ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī, strauji pieauga personu skaits, kuri griezās pēc palīdzības
sociālajā dienestā. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā tika reģistrēti 3546 iesniegumi. Kopējā
pabalstiem atvēlētā summa sastāda par 32% vairāk līdzekļu kā iepriekšējā pārskata periodā.
Visvairāk pabalstiem paredzētie līdzekļi tika izlietoti dzīvokļu pabalstiem, kas atvieglo maznodrošināto
iedzīvotāju spēju norēķināties par komunāliem maksājumiem. Šī summa sastāda Ls 210764. Ļoti krasi ir
palielinājies garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju skaits – gandrīz 10 reizes. Liels īpatsvars šī pabalsta
saņēmēju ir ģimenes ar bērniem un personas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietām.
Brīvpusdienas un atlaides bērnu ēdināšanai PII tika piešķirtas 265 gadījumos.
Lielu atbalstu pašvaldība sniedz trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem uzsākot skolas gaitas – 139 gadījumos
tika izmaksāti pabalsti skolas gaitas uzsākot par kopējo summu Ls 10570.
Olaines novada saistošajos noteikumos tika iekļauts pabalsta veids ne tikai par medicīnas pakalpojumiem un
stacionāro ārstēšanos, bet arī par medikamentiem un medicīnas precēm līdz Ls 30 divpadsmit mēnešu laikā.
Iepriekšējā atskaites gadā tika pirkti pakalpojumi no citām pašvaldībām par 17 bērnu un 8 pieaugušu personu
uzturēšanu ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās. Tas saistīts ar to, ka Olaines pagasta sociālais
dienests pirka pakalpojumus no citām pašvaldībām, lai nodrošinātu veco cilvēku un invalīdu aprūpi. Pieci bērni
uzturas četrās audžuģimenēs.
Astoņi bērni – bāreņi uzsāka patstāvīgas dzīves gaitas, kā rezultātā tika izmaksāti Ls 2120 patstāvīgas dzīves
uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādei. Visi bāreņi tiek nodrošināti ar apdzīvojamo platību – atsevišķu istabu
kopmītnēs, kā arī tiek uzņemti pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanai pirmām kārtām rindā.
2009. gadā turpinās projekts ar Sociālo Pakalpojumu Pārvaldi par Dienas centra personām ar garīgās attīstības
traucējumiem uzturēšanas finansēšanu. Pateicoties šim valsts līdzfinansējumam Olaines pilsētā dzīvojošās
personas ar garīgās attīstības traucējumiem katru dienu var uzturēties Dienas centrā un nodarboties ar keramiku,
mūziku un ritmiku, kas ir svarīgs nosacījums cilvēka vispārīgai attīstībai. Dienas centra klienti ar labiem
panākumiem piedalījās VI Starptautiskā mākslinieciskās pašdarbības festivālā „Solis” cilvēkiem ar intelektuālās
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attīstības traucējumiem. Dienests pieteicās UNODC projektu konkursam „Farmakoterapijas pieejamības
paplašināšana” par Metadona programmas attīstību Olaines novadā.
Kopīgi ar Olaines novada pašvaldību tika gatavots projekts iesniegšanai par sociālās aprūpes centra ēkas
siltināšanu un kapacitātes uzlabošanu 2010. gadā.
Sociālās aprūpes centrā ar NVA stipendiātu palīdzību tika atremontētas trīs istabiņas, divās istabās tika
paplašinātas sanitārā mezgla durvis, lai varētu iebraukt cilvēki ratiņkrēslā. Tika izveidota un aprīkota darbiniekiem
ģērbtuve aprūpes centra pagrabstāvā. Aprūpes centrā pastāvīgi uzturas 30 klientu. Ar 2009. gadu centrā sāka darbu
sociālais aprūpētājs, kas strādā galvenokārt pie klientu aprūpes karšu sastādīšanas un rehabilitācijas plānu izveides,
kā arī organizē aprūpes centrā pasākumus un dažādas nodarbības centra klientiem.
Aprūpes mājās dienests nodrošina aprūpi 29 vientuļiem Olaines novada iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās. Tas ļauj
ietaupīt finanšu līdzekļus un nodrošina klienta aprūpi viņiem ierastā vidē. Aprūpi veic trīs ilggadīgas un
priekšzīmīgas darbinieces. Par aprūpētāju darbu ir saņemtas daudz labas atsauksmes.
Šajā gadā P/A „Olaines sociālais dienests” darbinieki aktīvi piedalījās SVA HIV/AIDS profilakses centra
rīkotajos starptautiskajos semināros. Tā rezultātā darbinieki guva vērtīgu pieredzi un jaunas zināšanas darbam ar
atkarīgajiem. Kā arī turpinājās darbi zema sliekšņa centrā starptautiska projekta ietvaros, lai uzlabotu un
paplašinātu sniegto pakalpojumu un atbalsta iespējas. Renovētajās telpās darbojas atbalsta grupa atkarīgajiem,
kuru regulāri apmeklē 7-10 cilvēku. Lai mazinātu HIV/AIDS infekcijas izplatību, Zema sliekšņa centrā notiek
bezmaksas šļirču apmaiņa, kā arī tiek sniegtas konsultācijas un psiholoģisks atbalsts kā lietotājiem tā viņu
piederīgajiem. Visas izlietotās šļirces tiek centralizēti savāktas un utilizētas. Kabinets tika aprīkots ar drošības
pogu un pieslēgts apsardzei. Par projekta līdzekļiem tika iegādāti jauni datori – gan darbiniekam, gan klientiem, un
pieslēgti internetam.
2009. gadā lielu darbu ieguldījām, lai Olaines pilsētas Nevalstisko organizāciju apvienība varētu pilnvērtīgi
darboties un attīstīties. Lai nodrošinātu ar telpām audēju pulciņu „Atvasara” Olaines dome piešķīra aģentūrai
papildus telpas Zemgales ielas 31 ēkas pagrabstāvā. Ar NVA stipendiātu palīdzību tika uzsākts šo telpu remonts.
Vasaras brīvlaikā trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām tika nodrošināta
un apmaksāta uzturēšanās vasaras nometnēs. Ziemassvētku laikā trūcīgo ģimeņu bērniem bija iespēja bezmaksas
apmeklēt Ziemassvētku pasākumu Rīgā Volvo ledus hallē un saņemt dāvanas.
Uz skolas sākumu tika noorganizēta akcija „Palīdzi arī Tu!”, lai atbalstītu trūcīgo ģimeņu bērnus skolas gaitas
uzsākot. Cilvēki varēja nodot gan apģērbu, gan apavus un skolas piederumus apmaiņai pret sev nepieciešamajām
lietām. Aicinājām arī cilvēkus ziedot naudas līdzekļus. Par saziedotajiem līdzekļiem iegādāti skolas piederumi un
nodoti daudzbērnu trūcīgām ģimenēm.
Pēc reģionālās reformas klientu apkalpošana novadā notiek Olaines pagasta pārvaldes telpās, Gaismās Stūnīšos
Dienas centra telpās un Olainē. Tika nodrošināta vienota sistēma sociālā darba datu bāzes nodrošināšanai un
saglabāšanai, kā arī vienota lietvedības programmas ieviešana gan pagasta, gan pilsētas teritorijā, lai nodrošinātu
vienotu iesniegumu reģistru un sniegtu savlaicīgi atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem.
2008.gada martā Olaines pagastā tika uzsākts Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Ģimeņu stiprināšanas un
atbalsta programmas projekts „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Olaines pagastā”. Projekts tiek īstenots saskaņā ar
sadarbības līgumu starp Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju un pašvaldību, kas nodrošina pašvaldības
finansējumu 30% apmērā (Ls 19 440 gadā). Tā īstenošanas laiks ir trīs gadi. Projekta mērķis ir nodrošināt
pakalpojumus un aktivitātes, kuras Olaines pagasta ģimenēm ar bērniem nav pieejamas dzīvesvietā, uzlabot
sociālo pakalpojumu efektivitāti, palielināt ģimeņu skaitu, kurās ir mazināti sociālā riska faktori un paaugstinātas
ģimenes sociālās funkcionēšanas spējas. Viens no projekta uzdevumiem ir atbalstīt un izglītot vecākus bērnu
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aprūpes, attīstības un sociālo prasmju jautājumos, piedāvāt dažādu speciālistu palīdzību un konsultācijas bērniem
un vecākiem. Projekta ietvaros Olaines pagasta iedzīvotājiem tiek nodrošinātas psihologa konsultācijas bērniem,
individuālās konsultācijas pieaugušajiem, kā arī ģimenes konsultācijas. No maija mēneša tika radīta iespēja saņemt
jurista pakalpojumus. Speciālistu konsultācijas pagasta iedzīvotājiem tiek sniegtas bez maksas.
Regulāri individuāli tiek sveikti Olaines novadā dzīvojošie cilvēki, kuri sasnieguši 90 gadu vecumu un vecāki.
Laba sadarbība ir ar Olaines kultūras centru, kas vienmēr informē gan aprūpes centru, gan dienas centru par
paredzētajiem pasākumiem un dod iespēju apmeklēt tos, kā arī sniedz atbalstu dažādu pasākumu rīkošanā
(Starptautiskā invalīdu diena, u.c.)
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa saskaņā ar iestādes mērķiem:
• nodrošina pašvaldības un valsts noteikto sociālo pabalstu piešķiršanu un izmaksu;
• nodrošina individuālas konsultācijas personām un ģimenēm, kurām radušās sociālas problēmas un, kuras
griežas ar iesniegumu sociālajā dienestā pēc palīdzības;
• veicina personu un ģimeņu sociālo funkcionēšanu, kā arī viņu līdzdalību problēmu risināšanā;
• nodrošina sociālo palīdzību bērniem (bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no
nelabvēlīgām ģimenēm);
• sadarbojas ar Olaines novada bāriņtiesu;
• veic darbu ar sociālā riska grupas jauniešiem;
• sniedz sociālo palīdzību personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietām un bezdarbniekiem;
• organizē institucionālās aprūpes nodrošināšanu personām, kurām tā nepieciešama;
• sagatavo lēmuma projektus sociālajos jautājumos iesniegšanai Olaines novada domē;
• veic darbu ar atkarīgajām personām.
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā strādā psihologs divas reizes nedēļā. Psihologs sniedz bezmaksas
palīdzību nodaļas klientiem, kā arī strādā ar dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem klientiem
un viņa piederīgajiem.
Aģentūras darbu raksturojošie virzieni, kuri tika pildīti 2009. gadā un šo virzienu nodrošināšanai izmantoto
līdzekļu daudzums:
• Sociālie pabalsti Olaines novada iedzīvotājiem – Ls 435600;
• Institucionālā aprūpe pensijas vecuma personām un invalīdiem sociālās aprūpes centrā – Ls 143644;
• Sociālās aprūpes pakalpojumiem bez izmitināšanas (aprūpe mājās pakalpojumi, dienas centrs personām ar
garīgās attīstības traucējumiem) – Ls 32331.
p/a „Olaines sociālais dienests” direktore

67146052

Zemgales iela 33, 220.kab.

Sociālās palīdzības un sociālā darba
nodaļas vadītāja

67146047

Zemgales iela 33, 214. kab.

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja

67962690

Zeiferta iela 8

HIV/AIDS profilakses punkts

26026058

Zemgales iela 57

Jaunolaines klientu apkalpošanas centrs

67811295

Meža iela 2, Jaunolaine

Gaismu klientu apkalpošanas centrs

67931164

Gaismas iela 6, Stūnīši

Dienas centrs cilvēkiem ar garīga rakstura
problēmām

6067394

Veselības iela 7
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•

BĒRNU TIESĪBU UN INTEREŠU AIZSARDZĪBA

Par bērnu tiesību un interešu aizsardzību atbild izveidota aizbildnības un aizgādnības Olaines novada pašvaldības
struktūrvienība Olaines novada pašvaldības Bāriņtiesa (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 67146049).
Olaines novada pašvaldības bāriņtiesas pienākumi:
•

Aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

•

Izskatīt iesniegumus un sūdzības likumdošanā noteiktā kārtībā.

•

Piedalīties lietu izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja to nosaka likums vai tiesa atzīst bāriņtiesas

piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu.
•

Sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām,

veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai
citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.
•

Informēt pašvaldības sociālo dienestu par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība

un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
•

Neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai.

•

Sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības griezusies bāriņtiesā.

•

Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu

kriminālprocesā.
•

Uzraudzīt aizbildņu un aizgādņu rīcību bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu personisko un mantisko

interešu nodrošināšanu.
•

Izdarīt apliecinājumus un citus uzdevumus.

•

Sniegt palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un nodrošināt mantojuma apsardzību.

Bāriņtiesa ir Bērnu un ģimenes lietu ministrijas funkcionālā pārraudzībā attiecībā uz “Bāriņtiesu likuma” IV
nodaļā noteikto uzdevumu izpildi. “Bāriņtiesu likuma” VII un VIII nodaļā noteikto uzdevumu izpildi metodiski
vada Tieslietu ministrija.
Bāriņtiesa Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā,
gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos
uzdevumus.
Bāriņtiesa apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar
citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu, saskaņā ar Bāriņtiesas likuma VII nodaļu.
Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts
nodevas:
• par darījuma akta projekta sagatavošanu - 8 lati;
• par darījuma apliecināšanu - 5 lati;
• par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu - 13 lati;
• par testamenta pieņemšanu glabāšanā - 24 lati;
• par pilnvaras sagatavošanu - 3 lati;
• par pilnvaras apliecināšanu - 2 lati;
• par paraksta apliecināšanu - 2 lati;
• par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu - 1 lats par katru lappusi;
• par noraksta vai izraksta sastādīšanu - 1 lats par katru lappusi;
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• par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu - 0,30 lati par katru lappusi;
• par paziņojuma izsniegšanu - 3 lati;
• par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu - 3 lati;
• par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu - 5 lati;
• par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - 3 lati;
• par mantojuma saraksta sastādīšanu - 34 lati;
• par cita veida dokumentu sastādīšanu - 3 lati par katru lappusi.

•

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Sabiedrisko kārtību pašvaldības teritorijā nodrošina Olaines novada pašvaldības policija (Zemgales iela 26,
1.stāvs, Olaine, tālrunis 67967196, 29198070, 26613481), kura ir Olaines novada pašvaldības struktūrvienība un
kuras galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana Olaines novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā un Olaines novada domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanas un izpildes kontrole, regulāra
patrulēšana. Pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu,
sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Tā ir pakļauta Olaines
novada domei. Darba organizācijas jautājumos Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un
citām institūcijām.
Pašvaldības policijā bija 13 amata vienības: priekšnieks, vecākais inspektors, sabiedrisko attiecību inspektore,
divi inspektori, divi vecākie kārtībnieki, pieci kārtībnieki, viens jaunākais kārtībnieks.
Pašvaldības policijas materiāltehnisko apgādi veic Olaines novada pašvaldība. Pašvaldības policijas rīcībā ir
divas automašīnas, divi motorolleri, videonovērošana, sakaru līdzekļi un cits sekmīgam darbam nepieciešamais
aprīkojums.
ATSKAITE
par pašvaldības policijas darbu 2009.gadā

1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli/ pārkāpuma izdarīšanas vietā izsniegtas
naudas soda kvītis
1.1. par APK normu neievērošanu
1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu
1.3. par Saistošo noteikumu neievērošanu
2. Sastādīti brīdinājuma protokoli
3. Izteikti rakstiski brīdinājumi
4. Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu
5. Sastādīti akti
6. Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām
7. Aizturētas personas un nogādātas Olaines PN
8. Nogādātas personas uz NMP
9. Nogādātas mājās personas, kas nevar patstāvīgi pārvietoties
10. Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem u.c. dienestiem
11. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā
12. Sniegts atbalsts valsts policijai
13. Pieņemti apmeklētāji
14. Izskatīti iesniegumi
15. Veiktas apsekošanas sakarā ar teritorijas nesakopšanu
16. Izteikti mutiski brīdinājumi
17. Pieņemti rakstiski paskaidrojumi

658
232
201
225
11
96
Ls 9133
153
1124
364
51
74
17
40
80
104
106
280
1235
151
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18. Sniegts atbalsts Domes uzņēmumiem, iestādēm un struktūrvienībām
35
19. Apsekoti dzīvokļi
155
20. Azartspēļu zāļu apsekošana (reizes)
13
21. Izbraukumi uz ugunsgrēkiem
33
22. Izbraukumi uz CSN
11
23.Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi nogādāti klaiņojošie suņi
15
24.Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes
93
1.

Pasākumi, lai veicinātu autovadītāju disciplinētību un novērstu automašīnu vadīšanu reibuma

stāvoklī:
• 1 reids ar ceļu policiju;
• 1 reids ar autotransporta inspekciju;
• Patrulēšanas laikā pašu spēkiem aizturētas:
6 personas, kas vadīja automašīnas alkohola reibuma stāvoklī (no tām 5 personas, kas a/m vadīja



bez autovadītāja apliecības u.c. vajadzīgiem dokumentiem);


2 personas, kas vadīja mopēdu stiprā alkohola reibuma stāvoklī;



1 persona, kas vadīja automašīnu bez vadītāja apliecības un a/m reģistrācijas apliecības;



2 personas, kas vadīja mopēdus bez vajadzīgiem dokumentiem un transportlīdzekļa numurzīmēm;

•

11 izbraukumi uz CSN.

2. Pasākumi sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanā un noziedzības apkarošanā:
• 4 reidi ar VP iecirkņu inspektoriem;
• 2 reidi ar VP Kriminālpoliciju;
• 2reidi ar VP Kārtības policijas dežūrdaļas darbiniekiem;
• 2 reidi ar Probācijas dienestu;
• Pašu spēkiem atklāti 14 noziedzīgie nodarījumi;
• Pašu spēkiem aizturētas:


13 policijas meklēšanā esošas personas, no tām:

-

1 aizdomās turamā persona par smaga nozieguma izdarīšanu, pielietojot šaujamieroci;

-

1 bērns;



1 n/g persona, kurai piemērots aizdomās turamā statuss (par 11 a/m zādzībām);



3 personas (2 epizodes) par smagu noziegumu-laupīšanas izdarīšanu;



14 personas par noziedzīgiem nodarījumiem, no tām:

-

3 personas par narkotisko vielu lietošanu;

-

2 n/g personas par sīku zādzību (ragaviņas);

-

7 personas (6 epizodes) nozieguma vietās (pagrabu apzagšana, a/m zādzības mēģinājums, zādzība garāžā,

velosipēda zādzība, metāla zādzības mēģinājums „Biolar” rūpnīcas teritorijā un bojājumu nodarīšana svešai a/m);


2 personas uz karstām pēdām par zādzības izdarīšanu veikala „MAXIMA” noliktavās;
8 personas par pilsētas ēku, būvju u.c. labiekārtojuma elementu un arhitektūras formu bojāšanu, no tām:

-

1 persona par stiklu izsišanu autobusu pieturā;

-

3 personas, kas aprakstīja soc.mājas sienas Dalbes ielā;

-

3 personas (atsevišķas epizodes) par ēku logu un durvju stiklu izsišanu;

-

1 n/g persona par mājas kāpņu telpas durvju stikla izsišanu;

•

Atrastas 4 nozagtas sadedzinātas automašīnas;
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Regulāra patrulēšana Olaines pilsētas teritorijā, vakara maiņās pastiprināta patrulēšana pie pilsētas izklaides

vietām, strūklakas laukuma, KC parka, Olaines veselības centra teritorijas, sociālā dienesta pansionāta teritorijas,
1. un 2.vidusskolas teritoriju un koledžas teritorijas, pilsētas peldbaseina un pirmsskolas izglītības iestāžu
apkārtējo teritoriju, nakts veikalu “Vlana” un “Krokus” teritoriju, pilsētas autobusu pieturu, labiekārtotu bērnu
rotaļu laukumu, “Veselības takas”, pilsētas meža-parku, skeitparka, slidotavas, volejbola laukuma un skolu
stadionu apsekošana, sociālo istabu Zemgales ielā 31 regulāra apsekošana;
•

Rūpnīcu un Celtnieku ielu apsekošana vakara un nakts stundās, lai novērstu zādzību gadījumus no

rūpniecības objektiem;
•

Pilsētas mežu un mazdārziņu teritoriju regulāra apsekošana, lai novērstu smilšu rakšanas un izvešanas,

zādzību un nelikumīgu ugunskuru dedzināšanas faktus;
•

33 izbraukumi uz ugunsgrēkiem – policijas patrulēšanas rezultātā, tikai 3 no tiem uz kūlas degšanas

gadījumiem;
•

Patrulēšana pie dzelzceļa stacijas (pēdējo vilcienu sagaidīšana un pasažieru pavadīšana ar mērķi izslēgt

laupīšanas gadījumus);
•

Pēc Olaines novada izveides regulāra patrulēšana Jaunolaines teritorijā.

3. Pasākumi alkohola lietošanas un tirdzniecības pārkāpumu novēršanā:
•

Par alkohola lietošanu publiskās vietās sodītas 6 personas;

•

Par atrašanos sabiedriskā vai publiskā vietā ar atvērtu alkoholu saturošu dzērienu iepakojumu sodītas 68

personas;
•

Par pārmērīgu/kaitīgu alkohola lietošanu un atrašanos sabiedriskās vietās cilvēka cieņu apkaunojošā

stāvoklī sodītas 112 personas;
•

Par nepilngadīgo personu atrašanos alkohola reibumā un/vai alkohola lietošanu publiskās un sabiedriskās

vietās sodītas 13 personas un viņu vecāki;
•

Par nepilngadīgu personu novešanu līdz alkohola reibuma stāvoklim sodīta 1 persona;

•

Par alkoholisko dzērienu nodošanu nepilngadīgo personu rīcībā sodītas 2 personas;

•

Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību nepilngadīgām personām sodīts 1 tirdzniecības darbinieks.

4. Pasākumi smēķēšanas ierobežošanas pārkāpumu novēršanā:
•

Veikta pastāvīga kontrole par informējošo uzrakstu izvietošanu un esamību saskaņā ar likumu „Par tabakas

izstrādājumu realizāciju, reklāmu un lietošanas ierobežošanu” pilsētas teritorijā;
•

Par tabakas izstrādājumu lietošanas ierobežojumu pārkāpšanu (smēķēšanu neatļautās vietās) sodītas 3

personas;
•

Par nepilngadīgo personu (līdz 18 g. v.) smēķēšanu sabiedriskās un publiskās vietās sodītas 48 personas un

viņu vecāki;
•

Par tabakas izstrādājumu tirdzniecību nepilngadīgām personām sodīti 8 tirdzniecības darbinieki.

5. Pasākumi tirdzniecības noteikumu pārkāpšanas novēršanā:
•

1 reids ar Pārtikas un veterināro dienestu;

•

1 reids ar VP Olaines iecirkņa Ekonomikas policiju;

•

Regulāra tirdzniecības vietu un kafejnīcu pārbaude (t.sk. realizācijas termiņu ievērošana) ar nolūku

kontrolēt alkoholisko dzērienu un tabakas aprites likuma ievērošanu attiecībā uz nepilngadīgām personām un
alkohola tirdzniecību veikalos pēc plkst. 22.00, nepilngadīgo personu atrašanos spēļu zālēs un pēc 23.00 pilsētas
kafejnīcās, kā arī, lai novērstu iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu pilsētas izklaides vietu apkārtnē;
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Par preču derīguma termiņu neievērošanu pie atbildības saukti 10 tirdzniecības darbinieki;

•

Par preču marķējuma nenodrošināšanu valsts valodā sodīta 1 atbildīgā persona;

•

Regulāra ziņu sniegšana VID reģionālajai iestādei un Pārtikas un veterinārajam dienestam par dažādiem

pārkāpumiem.
6. Regulāra patrulēšana mācību stundu laikā pie Olaines 1. un 2.vidusskolas un OMTK ar nolūku:
•

Novērst nepilngadīgo personu masveida smēķēšanas gadījumus u.c. nekārtības;

•

Nodrošināt sabiedrisko kārtību minētās teritorijās;

•

Disciplinēt autovadītājus uz gājēju pārejām pie skolām.

7. Veikts preventīvais darbs ar skolēniem, organizējot:
•

2 lekcijas Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā;

•

1 lekciju Olaines 2.vidusskolā;

•

1 lekciju Olaines 1.vidusskolā (kopā ar VP Olaines iecirkni).

8. Veikti

pasākumi

pilsētas

teritorijas

atbrīvošanai

no

acīmredzami

neekspluatējamiem

transportlīdzekļiem:
• Rakstiski brīdinot a/m īpašniekus no pilsētas teritorijas izvesti 19 automašīnu „vraki”;
9. Regulāri sniegts atbalsts p/a “Olaines sociālais dienests” un Olaines novada Bāriņtiesai, veicot
apsekošanas, nodrošinot sabiedrisko kārtību sociālajās istabās, uzraugot bērnu audzināšanu un skolas
apmeklējumus sociāli nelabvēlīgajās ģimenēs un sniedzot nepieciešamo informāciju;
• Veikti 2 reidi ar Olaines novada Bāriņtiesu.
10. Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības mācību iestādēm, nodrošinot sabiedrisko kārtību skolu
diskotēkās, svētku pasākumos un operatīvi

reaģējot uz dažādiem skolas iekšējās kārtības noteikumu

pārkāpumiem.
11. Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības uzņēmumiem un organizācijām (Olaines kultūras un sporta
centram, a/s “OŪS”, SIA „Olaines veselības centrs” un SIA „Olaines namu apsaimniekotājs”).

•

ZEMES IZMANTOŠANAS UN APBŪVES KĀRTĪBAS NOTEIKŠANA

Zemes izmantošanas mērķi un apbūves kārtība ir noteikta ar apstiprināto Olaines pilsētas teritorijas plānojumu
2004. – 2016.gadam un Olaines pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020. gadiem. Teritorijas plānojums sastāv no
grafiskās daļas (kartēm) un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem. Teritorijas plānojuma pamatuzdevums
ir noteikt pašvaldības teritorijas plānoto (atļauto) turpmāko izmantošanu un ierobežojumus, norādot noteiktiem
mērķiem rezervētas teritorijas, kā arī ietver prasības būvniecības dalībnieku, nekustamā īpašuma – zemes gabala
vai ēku un būvju, īpašnieku vai lietotāju tiesības un pienākumus attiecībā uz zemes gabala izmantošanu. Teritorijas
plānojums nosaka detālplānojumu izstrādāšanas un reklāmas izvietojumu kārtību.
Ar teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldības interneta
mājas lapā vai Olaines novada pašvaldībā (Zemgales 33, Olaine).
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BŪVNIECĪBA, BŪVNIECĪBAS PROCESA TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA

Par būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārējiem
būvnoteikumiem un Latvijas būvnormatīviem, attīstības plānam, teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem
Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atbild Olaines novada pašvaldības būvvalde (Zemgales
iela 33, Olaine, tālrunis 67146031), kura ir Olaines novada pašvaldības struktūrvienība.
Būvvalde pilda šādas funkcijas un sniedz šādus pakalpojumus:
• Pārzina un koordinē teritorijas robežās būvniecību un zemes ierīcību:
- Piedalās pašvaldības attīstības plāna izstrādē;
- Izskata un izvērtē esošos teritoriālplānojumus, zemes ierīcības un lietojuma dokumentus, apbūves noteikumus
un vides vizuālās noformēšanas noteikumus un, ja nepieciešams, ierosina pašvaldības domei izlemt jautājumu par
jaunu saistošo teritoriālplānojumu un noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;
- Organizē līdzsvarotas vides veidošanas un būvniecības ieceru publisku apspriešanu;
• Pārrauga būvniecības procesu teritorijā;
• Administrē vides veidošanas un attīstības procesu teritorijā:
- izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus;
- sniedz rakstiskus atzinumus vai motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm;
- apkopo, sagatavo un izsniedz pasūtītājam būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un materiālus, kā arī
plānošanas un arhitektūras uzdevumus;
- izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus, bet specializētās būvniecības gadījumā – izskata, saskaņo un
reģistrē tos;
- izsniedz būvatļaujas un vides vizuālās noformēšanas atļaujas, bet specializētās būvniecības gadījumā – reģistrē
būvatļaujas;
- veic inženierģeoloģisko, ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu un citu teritorijas izpētes darbu uzskaiti;
- izdod izziņas zemesgrāmatām par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli teritorijā.
Ir noteiktas pašvaldības nodevas par būvvaldes pakalpojumiem, kuras ieskaita pašvaldības budžetā:
Nodevas objekts

Pilna nodevas objekta likme (Ls)
Jaunbūve

Fiziskām personām
Individuālā dzīvojamā māja
Vasarnīca, dārza mājiņa,
saimniecības ēka, palīgceltne, garāža, pirts
Dzīvokļa pārplānošana, ja netiek skartas nesošās
konstrukcijas
Dzīvokļa pārplānošana, ja tiek skartas nesošās
konstrukcijas
Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas
pārplānošana, ja tiek mainīta funkcija
Žoga izbūve t.sk. piebraucamo ceļu izbūve
Inženierkomunikāciju izbūve
Ēku fasāžu logu, durvju nomaiņa, ēku fasāžu pārbūve
Juridiskām personām
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Sabiedrisko iestāžu objekti, t.sk. reliģijas, izglītības,
kultūras, zinātnes, ārstniecības, sporta, sociālās aprūpes u.c.
līdzīgas nekomerciālas iestādes
Darījumu iestāžu objekti, t.sk. bankas, viesnīcas, biroji un
kantori, konferenču un izstāžu, tirdzniecības, pakalpojumu

Rekonstrukcija

Renovācija

30.00

20.00

15.00

10.00

6.00

5.00

-

10.00

5.00

-

15.00

10.00

-

25.00

20.00

6.00
7.00
-

5.00
6.00
5.00

5.00
6.00
4.00

80.00

50.00

40.00

20.00

12.00

10.00

70.00

40.00

30.00
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u.c. līdzīgi komerciāli objekti
Vairumtirdzniecības iestādes, degvielas uzpildes stacijas,
90.00
60.00
50.00
Komunālie un ražošanas objekti, t.sk. rūpnīcas, darbnīcas,
40.00
25.00
20.00
noliktavas, transporta uzņēmumi, satiksmes un sakaru ēkas,
automašīnu stāvvietas, garāžas un tehniskās apkopes stacijas
Inženierkomunikāciju izbūve
20.00
15.00
10.00
Inženierbūves, t.sk. ielas, dzelzceļi, tilti, estakādes,
20.00
15.00
10.00
hidrobūves
Ēkas fasādes, logu, durvju nomaiņa un ierīkošana
10.00
8.00
Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas
30.00
20.00
pārplānošana, t.sk., ja tiek mainīta funkcija
Žogu, vārtu, mazo arhitektūras formu izbūve, kioski,
10.00
5.00
vasaras kafejnīcas, sabiedriskā transporta pieturas vietas,
stacionāri reklāmas stendi u.c.
Par būvatļaujas pagarināšanu un atkārtotu izsniegšanu:
Fiziskām personām

Ls 5.00

Juridiskām personām Ls 15.00
Par būvatļaujas pārformēšanu no vienas personas uz otru:
Fiziskām personām

Ls 3.00

Juridiskām personām Ls 10.00
No nodevas maksāšanas tiek atbrīvoti:
- pirmās un otrās grupas invalīdi, daudzbērnu ģimenes, represētās personas, ja viņi veic būvprojektēšanu
un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības
ēkas, garāžas individuālai lietošanai),
- būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek realizēta daļēji vai pilnā apmērā par valsts vai Olaines
pašvaldības budžeta līdzekļiem,
- pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās Olaines novada pašvaldība – kapitāla daļu turētāja.
2009.gadā Olaines novada pašvaldības būvvalde saskaņoja 299 tehniskos projektus. Nozīmīgākie no tiem:
−

Olaines 1.vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija Zeiferta ielā 4, Olainē

−

Pēternieku veco ļaužu pansionāta un Olaines pagasta skolas palīgēkas rekonstrukcija

−

Koģenerācijas stacijas jaunbūve Jelgavas ielā 4, Olainē

−

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Olaines pag. Gaismas apdzīvotās

vietas Stūnīšu vidējciemā
−

Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija Olaines pagasts, Gaismas, Stūnīšu ciems

Saskaņoti 10 zemes ierīcības projekti:
−

Zemes ierīcības projekts Zemgales ielā 38, Olainē

−

Zemes ierīcības projekts „Ceriņi”, Olaines pag.

−

Zemes ierīcības projekts „Rogas”, Olaines pag.

−

Zemes ierīcības projekts d/s „Komutators”, Olaines pag.

−

Zemes ierīcības projekts „Pakalni”, Olaines pag.

−

Zemes ierīcības projekts Akācijas iela 29, Olaines pag.

−

Zemes ierīcības projekts „Vīgrieži”, Olaines pag.

−

Zemes ierīcības projekts „VEF Baloži” Nr.348, 349, Olaines pag.

−

Zemes ierīcības projekts „Smilgas 1”, Olaines pag., Olaines nov.

−

Zemes ierīcības projekts „Birznieku masīvs”, Olaines pag., Olaines nov.

Saskaņoti 8 detālplānojumi:
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Detālplānojums „Vīksnas 1” Olaines pag., Olaines nov.

−

Detālplānojums „Gulbīši” Olaines pag., Olaines nov.

−

Detālplānojums „Cerības-1” Olaines pag., Olaines nov.

−

Detālplānojums „Sīpoli” Olaines pag., Olaines nov.

−

Detālplānojums „Sīlīši” Olaines pag., Olaines nov.

−

Detālplānojums „Blukas”5.zemes vienība, Pārolaine, Olaines pag., Olaines nov.

−

Detālplānojums „Svīres” Olaines pag., Olaines nov.

−

Detālplānojums „Selgas” 1.zemes vienība Olaines pag., Olaines nov.

Izsniegtas 258 būvatļaujas dārza, dzīvojamo, saimniecības ēku, inženierbūvju būvniecībai vai
rekonstrukcijai, tai skaitā sekojošu sabiedriski nozīmīgu objektu būvniecībai:
•

Priežu ielas, Jaunolaines stacijas pievadceļu apgaismojuma izbūve

•

Jaunolaines Lielciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve

•

Noliktavas-ražošanas biroja ēkas rekonstrukcija ”Šarlotēs”

•

Pirmsskolas izglītības iestādes ”Magonīte” rekonstrukcija

•

Augstā spiediena gāzes vada ar uzskaiti izbūve Rīgas pilsētas dienvidu daļa (Gaismas-Ķekava)
1.kārta

•

•

Piebraucamā ceļa ierīkošana īpašumam „Vecais Purvs”

•

Ražošanas ēku rekonstrukcija „Seņči”

•

Olaines 1. vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija (1.,2.,3. kārta)

•

Daudzstāvu dzīvojamā māja Jelgavas ielā 28A

•

Daudzstāvu dzīvojamā māja Jelgavas ielā 10A

•

Autoceļa Jaunolaine-Lubauši apgaismojuma izbūve

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĒŠANA

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļa (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 67146018) reģistrē civilstāvokļa aktus
(pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu likumu) un ziņas par deklarēto dzīvesvietu, kā arī nodrošina personas sniegto
ziņu datorizētu apstrādi, tai skaitā:
•

Veic dzimšanas, laulības un miršanas reģistrāciju Olaines novadā.

•

Veic vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu.

•

Kārto civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošanas, labošanas, papildināšanas un anulēšanas lietas.

•

Izdara labojumus un papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistros.

•

Izsniedz atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības.

• Pieņem dzīvesvietas deklarāciju.
• Izsniedz izziņas par deklarēto dzīvesvietu.
• Anulē deklarētās dzīvesvietas.
• Sniedz informāciju par personas deklarēto dzīvesvietu vai papildu adresi fiziskajām un juridiskajām
personām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Dzimtsarakstu nodaļa organizē un vada pasākumu „Jaundzimušo svinīga reģistrācija”, 2009. gadā tas notika
četras reizes. Uz pasākumu tiek aicināti jaundzimušie ar vecākiem. Svinīgā pasākuma laikā domes priekšsēdētājs
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mazuļiem pasniedz apsudrabotu melhiora karotīti ar iegravētu bērna vārdu un dzimšanas datiem, bet vecākiem –
materiālo pabalstu 100 latu apmērā.
Dzimtsarakstu nodaļa organizē arī svinīgu ceremoniju novada iedzīvotājiem, kas svin savu Zelta kāzu jubileju.
2009.gadā bija piecas Zelta kāzas. Zelta kāzu jubilāriem divus mēnešus pirms kāzu datuma pašvaldībai pašiem ir
jādara zināms par viņu kāzu jubileju.

•

PAKALPOJUMI, SAISTĪTI AR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

Olaines novada pašvaldības Īpašuma un juridiskā nodaļa (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 67146029,
67146058) nodrošina:
• pašvaldības īpašumu apzināšanu un uzskaiti,
• sadarbībā ar citām iestādēm un kapitālsabiedrībām – īpašumu pārvaldīšanu,
• kārto īpašuma nomas darījumus ar fiziskām un juridiskām personām.
• Pašvaldības interesēs kārto pašvaldības īpašuma, apsaimniekošanas un nomas darījumus ar fiziskām un
juridiskām personām.
• Organizē Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanu un vada izsoles.
• Nodrošina nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Zemesgrāmatā par pašvaldības nekustamā
īpašuma tiesību reģistrēšanu.
• Izstrādā tipveida līgumus.
• Uzskaita pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo fondu, sociālos dzīvokļus un dienesta dzīvokļus.
• Pārstāv pašvaldības intereses uz pilnvaras pamata un pilnvarojuma ietvaros tiesā kā prasītāju, atbildētāju vai
trešo personu.
• Sagatavo paskaidrojumus tiesai.
• Kontrolē tiesas spriedumu izpildi.
• Organizē bezmantinieka mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
• Uztur un ved dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru.
• Veic iedzīvotāju pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar Olaines novada pašvaldības īpašumu.
• Sniedz konsultācijas privatizējamo māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par viņu tiesībām, pienākumiem,
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas iespējām.
• Izsniedz īpašuma apliecinošus dokumentus tiesai.
• Veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu.
• Reģistrē azartspēļu izvietojuma vietas pašvaldības teritorijā.
• Saņem nekustamā īpašuma deklarācijas un nodokļu pārskatus par ēkām un būvēm.

CITI PAŠVALDĪBAS SNIEGTIE PAKALPOJUMI
Olaines novada pašvaldības kanceleja (Zemgales iela 33, 1.stāvs, tālrunis 67146015), Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrs (Zemgales iela 33, 1-17, tālrunis 67964333) un Olaines pagasta pārvalde
(Meža iela 2, Jaunolaine, tālrunis 67962442, 29510971) pieņem dažāda veida iesniegumus un ar tiem saistītos
dokumentus no fiziskām un juridiskām personām būvatļaujas saņemšanai, koku nozāģēšanas un zaru apzāģēšanas
atļaujas saņemšanai utt., kā arī ir iespējams iesniegt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, kas tiek izskatīti
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saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un
pašvaldības institūcijās", Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu
lietvedību valsts un pašvaldību institūcijās", Olaines novada pašvaldības nolikumu, Kancelejas nolikumu un uz
tiem tiek sniegta atbilde vai starpatbilde 15 dienu laikā.
Sākot ar 2006.gadu un līdz 2009. g. jūlijam, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs izsniedza algas
nodokļu grāmatiņas un veic citas ar algas nodokļu grāmatiņām saistītās darbības (apgādājamo personu
ierakstīšana, izrakstīšana, atzīme par invaliditāti utt.).
Ir noteiktas nodevas par Olaines pilsētas simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam:
•

fiziskām personām, sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām – 10,00 lati;

•

politiskām partijām, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un citām juridiskām personām – 50,00 lati.

Ar pašvaldības nodevām un maksas pakalpojumiem var iepazīties Olaines novada pašvaldības interneta mājas
lapā www.olaine.lv sadaļā „Pašvaldība (saistošie noteikumi)”.
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PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS

Vidējais
Iestādes vai struktūrvienības
nosaukums un adrese
Olaines pagasta pārvalde
Meža iela 2, Jaunolaine
Olaines novada Bāriņtiesa
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines novada pašvaldības Būvvalde
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines novada Pašvaldības policija
Zemgales iela 26, Olaine

nodarbināto
Vadītājs
Aija Rituma

Irēna Vilnere

Santa Rasa - Daukše

Ināra Brence

Antons Mikutēns

Pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais
dienests”

Anda Liepiņa

Zemgales iela 33, Olaine
Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Zemgales iela 33, Olaine
OPII “Dzērvenīte”
Zemgales iela 39, Olaine
OPII “Zīle”
Kūdras iela 9, Olaine
OSPII “Ābelīte”
Parka iela 5, Olaine
OPII „Magonīte”
Baznīcas iela 1, Jaunolaine
Olaines 1. vidusskola
Zeiferta iela 4, Olaine
Olaines 2. vidusskola
Skolas iela 1, Olaine
Olaines Pieaugušo izglītības centrs
Zemgales iela 31, Olaine
Olaines Mūzikas un mākslas skola
Zemgales iela 31, Olaine

Ārija Spuņģe

Silvija Tiščenko

Larisa Korņejeva

Valda Zoša

Jeļena Kalviša

Jāzeps Volāns

Ludmila Osipova

Rudīte Babra
Didzis Grīnbergs līdz 2009.g.
februārim
Ailita Vidauska no 07.04.2009.

Tālrunis

skaits

67962442, 29510971

6

olainep@apollo.lv
67146048

3

barintiesa@olaine.lv
67146031

4

buvvalde@olaine.lv
67146018

2

dzimtsaraksti@olaine.lv
67967196, 29198070,

13

26613481
67146052

40

soc.dienests@olaine.lv
67146053

4

muzejs@olaine.lv
67962808

60

pii_dzervenite@inbox.lv
67966249

70

zile@olaine.lv
67965768

72

abelite@mail.lainnet.lv
67811300

33

elenakea@inbox.lv
67962959

95

o1vsk@jelgava.lv

67963582

77

o2vsk@jelgava.lv
67966741

3

picunnvo@inbox.lv
67963650

20

olainesmms@inbox.lv
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Olaines Kultūras un sporta centrs:
Anita Kirilova

Zeiferta iela 11, Olaine, t.sk.:

67966148
olaine.kc@sveiks.lv

Aleksandra Martinova

- Sporta nodaļa (Stacijas iela 38a, Olaine)

Anastasija Kargopoļceva

- Olaines Bibliotēka (Zemgales iela 24,

67965662
67963787; 67963445

Olaine) ar Bērnu literatūras nodaļu (Kūdras
iela 16, Olaine)

67966148

- Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11,
Olaine;

67811305

- Jaunolaines Kultūras nams, Meža ielā 2,

Viktors Melbārdis

Jaunolaine;
-
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Anita Kirilova

67811304

Jaunolaines

Bibliotēka,

Meža

ielā

2,

Agnese Jakovele

Jaunolaine;
- Gaismu Bibliotēka, Gaismu ielā 1-1, Gaismas

Guna Gabrāne

67931150

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Kapitālsabiedrības nosaukums
un adrese

Vidējais
Darbības veids

Vadītājs

Tālrunis nodarbināto
skaits

siltumenerģijas ražošana, pārvade
AS “Olaines ūdens un siltums”
Kūdras iela 27, Olaine
(meitas sabiedrība - SIA
„Olaines namu apsaimniekotājs”)

un realizācija, dzeramā ūdens
ražošana un piegāde, notekūdeņu
pārvade un nodošana attīrīšanai,

Normunds Ozoliņš

67963102

89

67965897
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Nataļja Petričenko 67966330

25

dzīvojamo māju apsaimniekošana,
sadzīves atkritumu apsaimniekošana,
labiekārtošanas pakalpojumi.
siltumenerģijas ražošana, pārvade

SIA „Zeiferti”
m. „Zeiferti”, Jaunolaine

un realizācija, dzeramā ūdens
ražošana un piegāde, notekūdeņu
pārvade un attīrīšana, namu
pārvaldīšana, apsaimniekošana u.c.

Valdis Rudmins
(līdz 01.02.2010)
Normunds Ozoliņš
(no 04.02.2010)

pilsētas zaļās zonas apkope,
SIA “Olaines municipālais
serviss”

pilsētas ielu un ceļu apkope, pilsētas
labiekārtošana, sporta laukumu

Jelgavas iela 32, Olaine

uzturēšana, Olaines novada „Sila”

Eksistēja līdz 2009. gada 8. sept.

kapu apsaimniekošana, pilsētas mežu
apsaimniekošana

SIA „Olaines Veselības
centrs”
Veselības iela 5, Olaine

iedzīvotāju veselības aizsardzības
un profilakses pasākumu veicināšana.

Jānis Klievēns

67962764

58

darbības virzieni: slimnīcu darbība,
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ārstu prakse, zobārstu prakse, sociālā
aprūpe un izmitināšana, sava
nekustamā īpašuma izīrēšana un
iznomāšana
ēku apsaimniekošana Zemgales
SIA “Zemgales 29”
Zemgales iela 29, Olaine

ielā 29 un Zemgales ielā 31 – telpu
īre un noma, viesu istabas, sociālās

Ritma Andersone

67963172

19

istabas un dienesta viesnīca
iedzīvotājiem

2009.GADA GALVENĀS PRIORITĀTES UN TO ĪSTENOŠANA
Pārskata gadā tika noteiktas pašvaldības prioritātes, un tās ir:
o sociāla aprūpe;
o izglītība;
o sports
Īstenojot prioritāti „Sociālā aprūpe” pārskata gadā pašvaldība nodrošināja novada maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem sociālo pabalstu un palīdzības saņemšanu, finansiāli atbalstīja PA „Olaines sociālais dienests”
uzturēšanu, tai skaitā Sociālās aprūpes centra , kurā dzīvo vecie un nespējīgie iedzīvotāji, Dienas centru personām
ar garīgās attīstības traucējumiem (centrā strādā divi darbinieki, un paredzētas vietas 10 – 15 cilvēkiem).
Sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu tika organizēta pārtikas paku izsniegšana trūcīgajām ģimenēm, humānās
palīdzības izsniegšana. 2009.gadā turpinājās arī Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Ģimeņu stiprināšanas un
atbalsta programmas projekts „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Olaines pagastā”. Ir nodrošinātas Ziemassvētku
dāvanas bāreņiem.
Īstenojot prioritāti „Izglītība” 2009.gadā, lai nodrošinātu novadā bērnu nodrošināšanu ar vietām pirmsskolas
izglītības iestādēs (it īpaši bērniem 2-3 gadu vecumā) sakarā ar bērnu skaita pieaugumu, 2009.gadā tika uzsākta
PII „Magonīte” piebūves būvniecība, kuru plānots nodot 2010.gada vasarā. Jaunajā korpusā būs sešas papildus
grupas, sporta zāle, virtuve, noliktavas un administrācijas telpas.
Pašvaldība nodrošina daļēju izdevumu segšanu par deklarēto bērnu uzturēšanas un apmācību privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs, gadījumos, ja bērns netika nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Pēc Olaines pilsētas un Olaines pagasta apvienošanās atbilstoši administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumam, izveidotajā Olaines novadā netika likvidēta neviena izglītības iestāde. Olaines novada pašvaldība
finansiāli atbalsta izglītības iestāžu pedagogus un interešu pulciņus, ka arī nodrošina skolēnu pārvadājumus vai
daļēji kompensē skolēniem transporta izdevumus līdz tuvākajai izglītības iestādei.
Īstenojot prioritāti „Sports”, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem sportiskā un lietderīgā brīvā laika
pavadīšanas iespējas pašvaldība pārskata gadā veica sekojošās aktivitātes:
o iedzīvotāju veselības veicināšanai martā sāka darboties Olaines peldbaseins;
o ņemot vērā bērnu, jauniešu un iedzīvotāju pieaugošo vēlmi un interesi nodarboties ar sportu, kā rezultātā
straujo sporta sekciju un pulciņu attīstību novadā, it īpaši futbola, basketbola, volejbola un vieglatlētikas sektorā,
notika stadiona Zeiferta ielā 4, Olainē rekonstrukcija atbilstoši mūsdienu prasībām: ar mākslīgo futbola laukuma
segumu pēc FIFA prasībām, mākslīgo skrejceļu un vieglatlētikas sektoru segumu pēc IAAF prasībām un mākslīgo
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segumu laukumam basketbola un volejbola spēlēm. Futbola laukumu, vieglatlētikas sektorus, basketbola,
volejbola sektorus izmantoja kopš 2009. gada augusta beigām.
o domājot arī par bērnu un jauniešu aktivitātēm ārpus skolas pārskata gada laikā ir ierīkots jauns rotaļu
laukums Olaines pilsētā starp dzīvojamām, mājām Zemgales 30 un Zemgales 32, daži nelieli bērnu laukumi
Olaines pagasta teritorijā, Jaunolaines centrā ir labiekārtots stadions un uzbūvēts skeitparks.
o Turpināja finansiāli atbalstīt visu novada bērnu un jauniešu sporta pulciņu darbību.

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS
Sabiedrības iesaistīšanai novada attīstībā un atbalsta attiecīgajām iedzīvotāju grupām nodrošinājumam izveidota
Olaines nevalstisko organizāciju apvienība, kas sastāv no 19 organizācijām.
Organizācijas
nosaukums

Darbības virziens

Adrese

Atbildīgā
persona

Biedru
skaits

Olaines
novada NVO
apvienības
valde

Koordinē NVO,
interešu klubu un
radošo pulciņu
darbību, pārrauga
finanšu
izlietojumu,
izstrādā sadarbības
programmu,
pasākumu plānu,
veic informatīvi
izglītojošo darbu
iedzīvotāju vidū,
piedaloties lekcijās,
konferencēs,
semināros.
Sadarbojas ar
līdzīgām
organizācijām
Latvijā un ārpus
tās, kā arī ar
Olaines novada
pašvaldību.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads.

Andra
Andersa

15

Olaines
novada
senioru
biedrība
"Liepas"
(dibināta
2009.gada
6.janvārī)

pensionāru
sociāli ekonomisko
tiesību un interešu
aizstāvēšana un
pārstāvēšana;
materiālās un
garīgās labklājības
veicināšana;
pensionāru
iesaistīšana
demokrātiski
aktīvas sabiedrības
procesos.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads.

Ārija
Spuņģe

96

Latvijas
Sieviešu
invalīdu
asociācijas
"Aspazija"
Olaines
nodaļa

Izglītojošu
semināru
organizēšana,
kultūras pasākumu
organizēšana,
invalīdus
interesējošas

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Vēsma
Purviete

15

Tālrunis

26494550
67966741
nvoolaine@inbox.lv

26415535
olainesseniori@inbo
x.lv

67963393
26027207
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informācijas
apkopošana un
izplatīšana,
sadarbība ar citām
NVO.

Olaines
jaunatnes
"Sarkanais
Krusts"
atbalsta
grupa

Palīdzību
sniegšana
neatkarīgi no
tautības, rases,
reliģiskajiem
uzskatiem,
šķiriskās piederības
un politiskajiem
uzskatiem.
Sadarbība ar citām
NVO.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Anete
Tomševica

6

Olaines
jaunatnes
organizācija
"Jaunie
vanagi"

Attīstīt jauniešu
zināšanas, iemaņas,
attieksmes un
vērtības, lai
veicinātu viņu
iespējas līdztiesīgi
piedalīties
demokrātiskos
procesos un
ietekmēt tos.
Aizstāvēt un
popularizēt bērnu
tiesības. Integrēt
sabiedrībā bērnus
un jauniešus no
"sociālā riska"
grupām. Sadarbība
ar citām NVO.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Ieva
Mārtiņa

12

Olaines
pilsētas
politiski
represēto
personu klubs
"Atbalss"

Atbalstīt savus
biedrus, sniedzot
tiem materiālu un
morālu atbalstu.
Sadarbība ar citām
NVO.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Valentīna
Patmalniece

87

29693452

Sieviešu
klubs
"Garzeķe"

Pasākumu
organizēšana
interešu kluba
biedriem.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Rasma
Brikmane

16

67963517

Ģimeņu
atbalsta
grupa
"VIVA"

Pasākumu
organizēšana
Olaines
maznodrošināto
daudzbērnu ģimeņu
bērniem.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Andra
Andersa

70
ģimenes

26494550

Audēju
pulciņš
"Atvasara"

Aušana.
Piedalīšanās
ikgadējās rokdarbu
izstādēs. Sadarbība
ar citām NVO.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Dace
Urbanoviča

6

26865538

29948435
kefira@inbox.lv

67963393
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Rokdarbu
pulciņš
"Piesaulīte"

Rokdarbi
(adīšana,
tamborēšana).
Rokdarbu izstāžu
organizēšana, kā
arī piedalīšanās
ikgadējās rokdarbu
izstādēs. Sadarbība
ar citām NVO.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Velta
Ozoliņa

8

67963704

Nacionālo
karavīru
valde

Pasākumu
organizēšana, kas
sniedz atbalstu
vecajiem
karavīriem.
Finansiālās
palīdzības
sniegšana (zāļu
iegādei), braucienu
organizēšana uz
karavīru atdusas
vietām, sadarbība
ar citām NVO.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Pēteris
Veidelis

13

67963593

Olaines
Dāmu klubs
"Viktorija"

Attīstīt un
stiprināt sieviešu
aktivitāti.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Ludmila
Rodionova

26

26598049

Olaines
Jauniešu
padome

Pārstāv Olaines
jauniešu intereses,
veicinot jauniešu
iesaistīšanos
novada
ekonomiskajā,
sociālajā un
kultūras dzīvē, kā
arī veidot vispusīgi
attīstītus,
sabiedriskus
novada
iedzīvotājus.

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Aleksandrs
Pordņakovs

10

28846376
ojpadome@inbox.lv

Jaunatnes
iniciatīvu
centrs

Darbs ar jaunatni
- jauniešu interešu
aizstāvēšana un
iespēju radīšana.

Kūdras iela
27a

Andrejs
Solopenko

17

26071190
andrejssol@inbox.lv

Latvijas
antihitleriskās
koalīcijas
cīnītāju
asociācijas
Olaines
pilsētas
nodaļa

Pasākumu
organizēšana, kas
sniedz atbalstu
vecajiem
karavīriem (kara
veterāniem).

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Ludvigs
Ivanovs

20

Olaines
rūpju bērna
ģimeņu
atbalsta
grupa

Organizēt
pasākumus
bērniem ar īpašām
vajadzībām un viņu
ģimenēm, lai

Zemgales
iela 31, III
stāvs,
Olaine,
Olaines

Tamāra
Krēsliņa

13
ģimenes

26094971
tamara.kreslina@inb
ox.lv
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"Ābolītis"

pilnveidotu sociālo
vidi un reāli
integrētos
sabiedrībā.

novads

Olaines
angļu valodas
cienītāju
klubs
„English Fan
Club”

Nostiprināt angļu
sarunvalodas
kursos apgūto
valodas zināšanu
un runas prasmes;
aktīvi piedalīties
klubiņa dalībnieku
nodarbību izvēlē,
diskutējot par sev
aktuālām tēmām;
vākt informāciju
par Angliju, tikties
ar cilvēkiem, kas
strādājuši, vai
viesojušies Anglijā;
papildināt savas
zināšanas,
organizējot klubā
angļu valodas
kursus;

Zemgales iela
31, III stāvs,
Olaine,
Olaines
novads

Inese Bite

25

Olaines
pagasta
politiski
represēto
biedrība

Apvienot visas
politiski represētās
personas, kas savu
dzīvesvietu
deklarējušas
Olaines pagastā.
Atbalstīt savus
biedrus, sniedzot
tiem materiālu un
morālu atbalstu.
Sadarbība ar citām
NVO.

Meža iela 2,
Jaunolaine,
Olaines
novads, LV2127

Roberts
Matisons

34

26099884
matisonsroberts@inb
ox.lv

Biedrība
"Pīlādzis"
(reģistrēta
2005.g. )

Apvieno
pensionārus un
visus pilngadīgos,
kuri vēlas darboties
biedrībā. Biedrības
mērķis ir celt
pensionāru dzīves
līmeni, aktivizējot
viņus gan savu
ieceru un
problēmu, gan
novadam svarīgu
jautājumu
risināšanā. Darbs
vērsts uz to, lai
biedri būtu
informēti, zinoši,
aktīvi, celtu garīgos
apvāršņus, attīstītu
interešu un amata
prasmes, piedalītos
cilvēkam pievilcīga
novada veidošanā.

Meža iela 2,
Jaunolaine,
Olaines
novads

Rasma
Upmale

78

29624776
ilgonis.upmalis@inb
ox.lv

29120040
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Olaines
Krievu
kopiena
(reģistrēta
2008. gada 16.
decembrī)

Krievu kultūras,
valodas un
izglītības
saglabāšana,
attīstīšana un
popularizēšana.
Pareizticīgo
kristīgo tradīciju
saglabāšana un
popularizēšana.
Biedrības biedru
interešu
pārstāvēšana
vietējās
pašvaldības
institūcijās.
Kontaktu
uzturēšanas un
attiecību
uzlabošanas
veicināšana starp
Olaines novadā
dzīvojošiem krievu
un latviešu u.c.
tautību
iedzīvotājiem.

Kūdras
iela 27A,
Olaine,
Olaines
novads

Andris
Tolmačovs

20

29633874
andrejssol@inbox.lv

Olaines novada NVO apvienības padomē sastāv 15 tās biedri, pulciņu vadītāji un valdes locekļi. 2009. gada
vasarā tika organizēts brauciens uz Kolku, Slīteri, Roju un Kalteni, kur zinoša gida pavadībā apmeklējām Šlīteres
bāku, Kolkas ragu, iemācījāmies cept sklandu raušus un uzzinājām kas ir „kājgrieži” un „piķmuguras”.
Gada nogalē tika izgatavoti un iegādāti prezentācijas krekli ar NVO apvienības logo NVO organizēto pasākumu
vajadzībām.
Olaines rūpju bērna ģimeņu atbalsta grupa "Ābolītis"2009. gadā darbība ir vērsta uz sadarbību ar citām
līdzīgām NVO Latvijā. Jūlijā apmeklēja Rundāles pili un rožu dārzu. Kā

katru gadu decembrī atzīmēja

Starptautisko Invalīdu dienu un sadarbībā ar Olaines Sociālo dienestu organizēja rokdarbu izstādi Olaines Vēstures
un mākslas muzejā, kā arī Olaines Kultūras centrā izstādīja palīglīdzekļu izstādi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Uz 2009. gada decembri biedrībā sastāv 20 bērni un jaunieši, 13 ģimenes un 4 atbalstītāji.
Olaines dāmu klubs „Viktorija” sadarbībā ar Olaines novada pašvaldības Pieaugušo izglītības centru katru
pirmdienu darbojas gleznošanas studijā, ko vada māksliniece Tatjana Anufrijeva. Gada nogalē Olaines kultūras
centra zālē tika atklāta studijas 4. izstāde.
Olaines ģimeņu atbalsta grupa „VIVA”. 2009. gadā sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību un Olaines
peldbaseinu – daudzbērnu ģimenēm tika izsniegtas apliecības peldbaseina apmeklējumam ar atlaidi katram
ģimenes loceklim. Sadarbībā ar Olaines mūzikas un mākslas skolu tika organizēts zīmējumu konkurss, kurā varēja
piedalīties skolas vecuma bērni, kā arī talantu konkurss daudzbērnu ģimeņu bērniem, kurā bērni deklamēja
dzejoļus, dziedāja un dejoja. Labākie jaunie talanti tika apbalvoti ar Olaines novada bērnu zīmētu kalendāru un
jaukā atmosfērā kopā ar citām daudzbērnu ģimenēm Olaines Vēstures un mākslas muzejā tika svinēti
Ziemassvētki.
Olaines novada senioru biedrība "Liepas”, kas tika nodibināta 2009. gada janvārī sāka savu darbību ar valdes
ievēlēšanu un pirmo sēdi 2. aprīlī. Senioru biedrībai „Liepas” ir cieša sadarbība ar Olaines pagasta pensionāru
biedrību „Pīlādzis”, ar ko sadarbojoties tika organizēts Lieldienu pasākums. Maijā kopā ar audēju pulciņu
„Atvasara” notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielvārdi, kur notika tikšanās ar Lielvārdes jostu audēju,
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rokdarbniecēm un vietējiem pensionāriem viņu skaistajās un izremontētājās telpās. Jūnijā un jūlijā senioru biedrība
"Liepas” devās pieredzes apmaiņas un izglītojošos braucienos uz Ventspili un Berlīni – Vitenbergu – Potsdamu –
Goslāru Vācijā. Augustā tika organizēts izglītojošs brauciens vecmāmiņām (vectētiņiem) kopā ar mazbērniem uz
Līgatni un Mori. Tika vākti paraksti Satversmes tiesai pret pensiju samazināšanu (tika savākti 777 paraksti).
Piedalīšanās NVO apvienības organizētajā braucienā uz Kolku, Slīteri, Roju un Kalteni. Augusta vidū notika
tikšanās ar Rīgas apriņķa pensionāru padomju priekšsēdētāju A. Kušķi Babītes pagastā. Augusta beigās tika
apmeklēts pasākums „Kāds ir Tavs Baltijas ceļš?”, kā arī tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju
un notika tikšanās ar Liepājas pensionāru biedrību Dienas centrā. Notika tikšanās un pieredzes apmaiņa ar
Ķeguma novada pensionāru biedrības priekšsēdētāju Hariju Jaunzemu, ar Aldi Gertsonu dāliju izstādes atklāšanā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā. Kopā ar Olaines pagasta pensionāru biedrību „Pīlādzis” tika organizēta
jubilāru sveikšana Jaunolaines Kultūras centrā.
Sieviešu klubs „Garzeķe” dalībnieces 2009. gadā tikās ar mērķi savstarpēji apmainīties viedokļiem par
dažādiem aktuāliem sociāliem, kultūras, veselības, mazbērnu audzināšanas un citiem jautājumiem. Dalībnieces
regulāri piedalījās lietišķās mākslas izstādēs republikā un Eiropas Savienībā, kā arī apmeklējot citu studiju rīkotās
izstādes. Iecienīta darbošanās ir sporta nodarbību apmeklēšana, tā rūpējoties par savu veselību. Gandrīz visas
dalībnieces palīdz bērniem mazbērnu audzināšanā, radot iespēju mazbērniem apmeklēt dažādus pulciņus,
pasākumus. Novembrī bija iespēja apmeklēt LNO baleta izrādi „Gulbju Ezers”.
Nacionālo karavīru valde 2009. gadā organizēja tikšanos katra mēneša pirmajā sestdienā, kurā pārrunāja
mēneša aktuālās tēmas. Organizācijas biedri piedalījās dažādos atceres un piemiņas pasākumos – janvārī 1991.
gada barikāžu atceres pasākumā, 16. martā atceres pasākumā Rīgas Doma baznīcā, maijā atceres pasākumā
Lestenē, jūlijā – leģionāru salidojumā Kauguros, augustā – represēto personu salidojumā Ikšķilē, oktobrī Mores
kaujās kritušo karavīru piemiņas brīdī. 18. novembrī piedalījās parādē un lāpu gājienā, decembrī piedalījās LNKB
konferencē.
Latvijas antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociācijas Olaines nodaļā darbojas 20 šīs organizācijas biedri,
vairāk kā puse no tiem ir kara dalībnieki. 23. februāra sanāksmē godināja bijušos karavīrus – kara veterānus.
4.maija sapulcē tika spriests par Uzvaras dienas sagaidīšanu, Brāļu kapu apmeklēšanu.
Minētās Olaines nodaļas vadītājs ir kara veterāns Ludvigs Ivanovs, Pēteris Zeps darbojas nodaļā kā
koordinators un tulks – informators.
Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija” Olaines nodaļā darbojas 15 sievietes ar invaliditāti un to
saistītām slimībām. Katra mēneša pēdējā trešdienā NVO apvienības telpās tiek organizēta tikšanās. Maijā Olaines
nodaļas dejotājas un dziedātājas kopā ar Rīgas nodaļas „Aspazijām” piedalījās Tukuma novada invalīdu sporta
svētkos. Vasarā piedalījās NVO apvienības organizētajā braucienā uz Kolku, Slīteri, Roju un Kalteni. Tikšanos
laikā tiek pārrunātas Rīgas nodaļas „Aspaziju” aktivitātes, tiek apmeklētas dažādas lekcijas. Vasarā ar Rīgas
nodaļas „Aspaziju” atbalstu tika apmeklēts koncerts Dzintaru koncertzālē. Septembrī tika organizēts brauciens uz
Latvijas Nacionālā teātra izrādi „Vadonis”. Oktobrī piedalījās Rīgas VEF Kultūras pils rīkotajā pasākumā „Mūsu
talanti”. Svinīgi atzīmē arī 18. novembri.
Politiski represēto personu klubs „Atbalss”. Klubā uz doto brīdi ir 87 represēto personu. Represēto kluba
biedri savas dienas pavada draudzīgā pulkā, jo, lai arī atmiņas ir smagas un tas bija tik sen, nekas nav zudis! 2009.
gadā tika organizētas regulāras tikšanās, lai represētie varētu atnākt aprunāties, dalīties pārrunās par sasāpējušo,
kopīgi izdzerot tasi kafijas vai tējas.
Atzīmēja 25. martu – komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, noliekot ziedus pie piemiņas akmens. Pēc
tam Olaines Kultūras centrā dalījās atmiņās un baudīja jauko koncertu. Kā jau katru gadu arī šogad jūlijā brauca
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uz Ikšķili – represēto personu saietu. Bet augusta beigās tika organizēts brauciens uz Aglonu, kur apskatīja
Aglonas baziliku, maizes muzeju, Čertoka ezeru un Preiļu leļļu muzeju. 18. novembrī tika nolikti ziedi pie
piemiņas akmens, un gada nogalē apmeklēja Latvijas Nacionālā teātra izrādi „Vadonis”.
Olaines jaunatnes organizācijā „Jaunie Vanagi” aktīvi darbojas 12 dalībnieki. Februārī tika organizēts
ziemas pārgājiens pa Braslas upes krastiem un Vidzemi, aprīlī piedalījās „Jauno Vanagu” seminārā Vācijā,
augustā cītīgi gatavojās orientēšanās pasākumam „Dublis”, septembrī piedalījās pasākumā „Dublis 09”, oktobrī
piedalījās pasākumā Rīgā „riska grupas bērniem”, decembrī „Jauno Vanagu” salidojums (jauno biedru piesaiste
un citu organizācijai svarīgu jautājumu lemšana).
Audēju pulciņš „Atvasara” 2009. gadā nopietni strādāja pie audēju pulciņa 11. gadu jubilejas izstādes
atklāšanas. Maijā kopā ar rokdarbu pulciņu „Piesaulīte” notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielvārdi, kur
notika tikšanās ar Lielvārdes jostu audēju, rokdarbniecēm un vietējiem pensionāriem viņu skaistajās un
izremontētājās telpās. Kopā ar Olaines senioru biedrību „Liepas” piedalījās Jāņu ielīgošanas pasākumā un
vainagu pīšanā pie muzeja. Vasarā piedalījās NVO apvienības organizētajā braucienā uz Kolku, Slīteri, Roju un
Kalteni.
Rokdarbu pulciņš „Piesaulīte” 2009. gadā ļoti atbalstīja Olaines novada senioru biedrības "Liepas”
organizētos pasākumus. Pavasarī piedalījās „Lielajā sakopšanas talkā”, maijā kopā ar audēju pulciņu „Atvasara”
devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lielvārdi, kā arī piedalījās pilsētas svētkos, Jāņu ielīgošanā un vainagu
pīšanā pie Olaines Vēstures un mākslas muzeja. Ziemassvētkos ar saviem darbiem svinīgā pasākumā Olaines
muzejā apdāvināja daudzbērnu ģimeņu bērnus.
Ļoti cītīgi apmeklēja lekcijas un pasākumus, kurus piedāvāja Olaines pieaugušo izglītības centrs.
Jauniešu biedrība „Jaunatnes iniciatīvu centrs” 2009. gadā sadarbojoties ar Olaines Kultūras centru
veiksmīgi realizēja jau otro projektu „Jauno mūzikas izpildītāju konkurss” „Freestyle”. Saviem spēkiem
decembra mēnesī tika realizēti vēl divi projekti: „Tikšanās ar ārzemju studentiem” un „Jaungada apsveikums
Olainē”. Kā arī pateicoties NVO apvienības piešķirtajam finansējumam tika organizēts viens pieredzes apmaiņas
brauciens uz Saremaa salu Igaunijā.
Olaines jaunatnes "Sarkanais Krusts" atbalsta grupa 2009. gada februārī tika organizēti pirmās palīdzības
sniegšanas kursi, martā notika sadraudzības pasākums ar Jelgavas „Sarkanā krusta” nodaļas jauniešiem. 8. maijā
tika atzīmēta Sarkanā Krusta diena. Septembrī tika uzņemti jauni biedri un izgatavotas apliecības, novembrī un
decembrī ar „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes” atbalstu tika organizēti Ziemassvētku pasākumi vairākās
Latvijas sociālajās iestādēs un slimnīcās.
Jauniešu padome 2009. gadā pārstāvēja Olaines novada jauniešu intereses, veicinot jauniešu iesaistīšanos
pilsētas ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē. Tika realizēti vairāki projekti Olaines novada pašvaldības
projektu konkursa „Olaines novada bērnu un jauniešu interešu izglītība” ietvaros. Novembrī organizēja pasākumu
„Paaudžu tikšanās” veltītu LR proklamēšanas dienai.
Olaines angļu valodas cienītāju klubs „English fan Club” 2009. gadā kluba biedru skaits ir pieaudzis un pat
divkāršojies. Klubā darbojas un nodarbības apmeklē apmēram 25 cilvēki. 2 reizes nedēļā visa gada garumā
mācības notiek divās plūsmās – ar un bez priekšzināšanām. Nodarbības vada zinošas pasniedzējas, kas draudzīgā
atmosfērā pie tases tējas risina sarunas, atjautības uzdevumus, spēles, tiek mācīta gramatika un tās locījumi, un
katru mācību ciklu noslēdz pārbaudes darbs. Nodarbības notiek laipni atvēlētās Pieaugušo izglītības centra telpās.
Olaines Krievu kopiena sastāv no 20 biedrības biedriem un to vadītāju A. Tolmačovu. Biedrība nodarbojas ar
krievu kultūras, valodas un izglītības saglabāšanu, attīstīšanu un popularizēšanu. Pareizticīgo kristīgo tradīciju
saglabāšanu un popularizēšanu. Pārstāv biedrības biedru intereses vietējā pašvaldībā un citās institūcijās. Uztur
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kontaktus un veicina attiecību uzlabošanos starp Olaines novadā dzīvojošiem krievu, latviešu u.c. tautību
iedzīvotājiem.
Biedrība "Pīlādzis" Olaines NVO sastāvam pievienojās tikai gada otrajā pusē, pēc tam, kad tika veikta novadu
reforma. Biedrība "Pīlādzis" pārstāv Olaines pagasta pensionārus un to atbalstītājus, kas vēlas darboties biedrībā.
Biedrības darbs vērsts uz to, lai biedri būtu informēti, zinoši, aktīvi, celtu garīgos apvāršņus, attīstītu interešu un
amata prasmes, piedalītos cilvēkam pievilcīga novada veidošanā. Biedrībā darbojas 78 tās biedri. Gada nogalē
kopā ar Olaines novada senioru biedrību "Liepas” tika organizēta jubilāru sveikšana Jaunolaines Kultūras centrā.
Olaines pagasta politiski represēto biedrība Olaines NVO sastāvam pievienojās tikai gada otrajā pusē, pēc
tam, kad tika veikta teritoriālā reforma Olaines novadā. Apvieno 34 tās biedrus ar tās vadītāju Robertu Matisonu,
kas darbojas Olaines pagastā. Kā jau katru gadu arī šogad jūlijā kopā ar Olaines politiski represēto personu klubu
„Atbalss” notika brauciens uz Ikšķili – represēto personu saietu. Bet augusta beigās tika organizēts brauciens uz
Aglonu, kur tika apskatīta Aglonas bazilika, maizes muzejs, Čertoka ezers un Preiļu leļļu muzejs. 18. novembrī
tika nolikti ziedi pie piemiņas akmens, un gada nogalē apmeklēja Latvijas Nacionālā teātra izrādi „Vadonis”.
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IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANA
Pilsoniska līdzdalība paredz informētību. Informācijai jābūt viegli pieejamai, saprotamai un savlaicīgai, tāpēc arī tās sniegšanas
veidiem jābūt dažādiem, katrai mērķgrupai atbilstošiem.
Olaines novada pašvaldībā ir izveidoti amata vienība - sabiedrisko attiecību speciālists, kura tiešs pienākums ir informēt
novada iedzīvotājus par pašvaldības darbību un novada dzīves norisēm, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs un
Olaines pagasta pārvalde.
Olaines novada pašvaldība gādā par to, lai iedzīvotāju rīcībā būtu ticama informācija par domes lēmumiem, lai viņi var
savlaicīgi izteikt savu viedokli, uzdot jautājumus un saņemt uz tiem izsmeļošas atbildes.
Lai īstenotu iepriekš minēto, Olaines novada pašvaldība reizi mēnesī izdod bezmaksas informatīvo izdevumu „Olaines Domes
Vēstis” – 5000 eksemplāru tirāža, ko bezmaksas saņem iedzīvotāji publiskajās vietās Olaines novadā:
Olaines pilsētā
-

Olaines novada pašvaldība (Zemgales iela 33)

-

Veikals „Greta”

-

Olaines Kultūras nams (Zeiferta iela 11)

-

Olaines 1.vidusskola

-

Olaines sociālās aprūpes centrs (Zeiferta iela 8)

-

Olaines 2.vidusskola

-

p/a „Olaines sociālais dienests” (Zemgales iela

-

PII „Ābelīte”

33)

-

PII „Dzērvenīte”

-

Zemgales 29

-

PII „Zīle”

-

Zemgales 31

-

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

-

Olaines Bibliotēka (Zemgales 24)

-

AS „Olainfarm”

-

Nodarbinātības valsts aģentūra (Zemgales 33)

-

SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars”

-

Olaines veselības centrs (Veselības iela 5)

-

Nordic Industrial Park

-

Veikals „Supernetto” (Stacijas iela 8)

-

SIA „Olaines kūdra”

-

Veikals „Olanija” (Zeiferta 6)

-

Olaines peldbaseins

-

Veikals „Cento” (Zemgales 53)

-

AS „Olaines ūdens un siltums” (Kūdras 27)

-

Veikals „Maxima” (Veselības iela 1)

-

GE Money banka

-

Veikals „Labais”

Olaines pagastā
-

Olaines pagasta pārvalde (Meža iela 2)

-

Veikals Vizbuļi – 2 (Jāņupe)

-

PII „Magonīte”

-

Veikals Plakanciemā

-

Veikals Meža ielā 2, Jaunolainē

-

Veikals Pēterniekos

-

SIA „Olaines logistics parks”

-

Olaines sākumskola

-

Gaismu Bibliotēka

-

SIA „Uzvaras līdums”

-

Jaunolaines Bibliotēka

-

veikals Gaismās

-

Veikals Medemciemā

-

veikals Sputniks, Jāņupē

-

Veikals d/s „Vīksnas” (Jāņupe)

Sadarbojoties ar dārzkopības sabiedrību kooperatīvu priekšsēdētājiem un iedzīvotājiem tiek nodoti izdevuma eksemplāri arī
šādiem kooperatīviem - d/s „Vasara”, d/s „Ziediņi”, d/s Liepas, d/s „Ozollejas”, d/s „Lejas – 1”, d/s „Zīles”, d/s „Ostnieks”,
d/s „Gavanna”, d/s „Ceriņi M”, d/s „Celtnieks”, d/s „Medņi”, d/s „Atlantika”, d/s „Ežupe”, d/s „Jāņupe - 2”, d/s „Dzelmes”, d/s
„Druva”, d/s „Dāvi”, d/s „Liepkalnes 1”, d/s „Vaivadi”, d/s „Tiltiņi”, d/s „Vīksnas”, d/s „Ābele O”, d/s „Komutators” un c.
Lubauši.

Olaines novada pašvaldības 2009. gada publiskais pārskats
Līdz 2009.gada 1.jūlijam Olaines pagasta padome izdeva bezmaksas laikrakstu „Olaines pagasta ziņas”, ko izplatīja Olaines
pagasta teritorijā lielāko apdzīvoto vietu iedzīvotāju pastkastītēs, pagasta padomē, pašvaldības iestādēs un citās sabiedriskās
vietās, Olaines pilsētas dome – „Olaines domes ziņas”, ko izplatīja pilsētas teritorijā, iemetot iedzīvotāju pastakastītēs.
Pastāvīgi tiek veidoti un papildināti bukleti par pašvaldības iestādēm, par domes pieņemtiem saistošiem noteikumiem. Bukleti
ir pieejami Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un Olaines pagasta pārvaldē bez maksas. Ir izdots 2010.gada
galda kalendārs, kurā ir ietverta informācija par pašvaldību. Novada iedzīvotāji saņēma šo kalendāru savā pastkastītē.
2009.gadā pašvaldībai piederēja divas interneta mājas lapas – www.olaine.lv un www.jaunolaine.lv , kur ir iedzīvotājiem
noderīga un nepieciešama informācija par pašvaldību, kā arī tiek piedāvāta iespēja mājas lapā www.olaine.lv uzdot viņus
interesējošus jautājumus, ka arī sniegt atgriezenisko saiti sadaļā „vēstule domei”. Atbildes elektroniskajā veidā sniedz
sabiedrisko attiecību speciālists.
Novada teritorijā ir izvietoti 14 informācijas stendi (9 no tiem slēgtie), kuros tiek izlikta dažāda rakstura informācija –
pašvaldības gatavotie materiāli, plakāti, informatīvās lapas, pašvaldības iestāžu gatavota informācija, afišas, kā arī iedzīvotāju
un dažādu firmu sludinājumi, divos no tiem izliek sporta ziņas. Pieci stendi ir Olaines pagasta teritorijā - lielākajās pagasta
apdzīvotajās vietās – Jaunolainē, Gaismās, Medemciemā un Pēterniekos, un 9 stendi Olaines pilsētā. Informācijas stendā pie
Olaines novada pašvaldības tiek izlikta domes sēdes kārtība, informācija par izsolēm, saistošie noteikumi un cita informācija.
2010.gadā plānots papildus uzstādīt 7 informatīvus stendus Olaines pagasta teritorijā.
Pašvaldība sadarbojas ar televīzijas programmu - Novada ziņas un citām televīzijas programmām. Vairāki novadam īpaši
nozīmīgi pasākumi tika atspoguļoti arī drukātajā presē – laikrakstos „Rīgas Apriņķa Avīze”, „Olaines Balss” u.c., kā arī
Interneta portālos – www.delfi.lv, www.apollo.lv, www.reitingi.lv, www.aprinkis.lv u.c. Sabiedrisko attiecību speciālists
gatavo prezentācijas par pašvaldību un tās darbu, ko rāda gan oficiālajās tikšanās reizēs, gan dažādos novada pasākumos. Arī
šīs materiāls – publiskais gada pārskats, sniedz plašu informāciju par pašvaldību un tās darbu.
Visi pašvaldības iepirkumi un rīkotās izsoles tika publicēti pašvaldības interneta mājas lapā.
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Olaines pagasta pārvaldē informācija tiek sniegta gan tieši, gan telefoniski.
Protams, informatīvais darbs notiek arī ikdienā, atbildes uz interesējošiem jautājumiem iedzīvotājiem sniedz visi pašvaldībā
strādājošie speciālisti, kā arī tiek speciāli piedāvāti laiki, kad iedzīvotājus pieņem pašvaldības amatpersonas un deputāti.
Olaines novada domes deputāti katru nedēļu ceturtdienās no 17.00 līdz 18.00 saskaņā ar apstiprinātu grafiku pieņem
iedzīvotājus Olaines novada pašvaldībā (Zemgales iela 33, Olaine, 108.kabinets), Olaines pagasta pārvaldē (Meža iela 2,
Jaunolaine) un Gaismu dienas centra telpās (Gaismas). Deputātu pieņemšanas grafiks ir pieejams www.olaine.lv.
Tiek organizētas aptaujas un sabiedriskās apspriedes. 2009.gadā februārī tika izsludināta aptauja iedzīvotājiem „Kāds būs
Tavs Olaines novads” – aptaujas veidlapa bija pieejama gan pašvaldības izdevumā „Olaines Domes Vēstis”, Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā, gan elektroniski interneta mājas lapā www.olaine.lv. Šī aptauja pašvaldībai palīdzēja
apzināties kādas nozīmīgākās problēmas vai jomas, kuru attīstīšana būtu svarīga Olaines novadam un kuru risināšanai
vajadzētu būt prioritārai Olaines novada domes darbā, saskata mūsu iedzīvotāji, un kādus šo problēmu risinājumus viņi
saskata. Šī aptauja ļāva uzklausīt abu teritoriju – Olaines pilsētas un Olaines pagasta iedzīvotājus.
Vēlamies uzsvērt, ka ne tikai pašvaldība sniedz informāciju iedzīvotājiem, bet tā arī saņem informāciju no iedzīvotājiem. Šī
atgriezeniskā saikne dod iespēju uzzināt un novērtēt iedzīvotāju apmierinātību ar rezultātu un operatīvi veikt nepieciešamās
izmaiņas lēmumu īstenošanas procesā. Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novada pašvaldības ēkā pieejama anonīmā
priekšlikumu pastkastīte. Iedzīvotāji tiek aicināti ne tikai izteikt savu viedokli no malas, kā publisko apspriešanu gadījumos,
bet arī tika iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Bieži vien iedzīvotāji tiek iesaistīti darba grupās un komisijās atsevišķu jautājumu
risināšanai.
Olaines novada pašvaldības sēdes ir atklātas un jebkuram interesentam

ir iespēja piedalīties tajās un izteikties par

interesējošo jautājumu. 2009.gadā ir bijuši iedzīvotāji, kas izmantoja šo iespēju un piedalījās komiteju un domes sēdēs.
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PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu vietējai pašvaldībai, pildot savas funkcijas, likumā
noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt
teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.
2004.gada 24.novembra domes sēdē tika apstiprināta “Olaines pilsētas attīstības programma”. “Olaines pilsētas attīstības
programmā” ir noteikti pašvaldības teritorijas attīstības uzdevumi un atspoguļotas perspektīvas tendences pilsētas attīstībai
turpmākajiem 12 gadiem. “Olaines pilsētas attīstības programmas” dokumenti ir daļa no pilsētas straujas un mērķtiecīgas
attīstības veicināšanas.
Olaines pilsētas dome 2005.gada 25.maija domes sēdē izskatīja un pieņēma Olaines pilsētas teritorijas plānojumu galīgā
redakcijā. Atbilstoši likumdošanai teritorijas plānojums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministriju un 2005.gada 28.septemrī Olaines pilsētas domē (prot. Nr.14., 5.p.) apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 6
“Olaines pilsētas teritorijas plānojums 2004.-2016.”, tai skaitā “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Olaines pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadiem ir spēkā no 2008.gada 25.jūlija un tā saistošā daļa izdota kā
Olaines pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8 „Olaines pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadiem grafiskā daļā,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ar 2008.gada 16.jūlija lēmumu sēdes Nr.15 (sēdēs protokola pielikums Nr.15,
3.§.).
Saskaņā ar Saeimas pieņemto un Valsts prezidenta izsludināto likumu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumi”
tika izveidota Olaines novada pašvaldība, apvienojot Olaines pagastu ar Olaines pilsētu, tai skaita nosakot par saistošo Olaines
pilsētas un Olaines pagasta attīstības programmas un teritorijas plānojumus. 2009. gada laikā nav veikti grozījumi Olaines
pilsētas un Olaines pagasta attīstības programmā un Olaines pilsētas un Olaines pagasta teritorijas plānojumā, tai skaitā
“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos”.
Olaines pagasta teritorijas plānojumā iekļauti būtiski riska objekti: Pie riska objektiem pieskaitāmas pavasara plūdu vietas.
Lauksaimniecības un mežu platības, kā arī ēkas, kas pieguļ Misai augšpus Olaines ir pavasara palu apdraudēta teritorija.
Piesārņošanas draudi iespējami no naftas bāzēm, degvielas uzpildes stacijām.
Paaugstināta riska uzņēmumi pagasta teritorija un tuvākajā apkārtnē:


A/s „Olainfarm” (bīstamās vielas: slāpekļskābe, amonjaks, sālsskābe, ūdeņradis u.c.);



SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” (porofors 57, acetonciānhidrīts, hlors u.c.)



SIA „Lukoil Baltija R” Olaines naftas bāze ( sašķidrinātā naftas gāze, gaišie NP u.c.).

Olaines pagasta teritorija reģiona plānojumā paredzēta kā ražošanas attīstības teritorija - vienīgā teritorija visā reģionā.
Līdz Rīgas apvedceļam paredzēta urbānās teritorijas attīstība.
Olaines novada administratīvajā teritorijā 2009. gadā ir noritējuši vairāki svarīgi pasākumi un realizēti daudzi nozīmīgi
projekti:
- martā pabeigta peldbaseina būvniecība pie Olaines 2.vidusskolas;
- uzsākta un 2010. gadā pabeigta Olaines 1.vidusskolas stadiona rekonstrukcija, izbūvējot mākslīgo segumu ar tribīnēm
500 vietām;
- uzsākta PII „Magonīte” rekonstrukcija - piebūves celtniecība;
- pabeigta notekūdeņu attīrīšanas staciju kompleksa būvniecība Olaines pilsētā un Jaunolaines Lielciemā;
- turpinās daudzdzīvokļu māju renovēšana (ēkas siltināšana un stāvvadu nomaiņa) un pagalmu labiekārtošana;
Neskatoties uz krīzi ekonomikā, tomēr turpinās privāto dzīvojamo māju būvniecība.
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Kā pozitīvu momentu, kas veicina pilsētas attīstību, var atzīmēt "Ūdens saimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē"
projekta veiksmīgu realizāciju, kura rezultātā sakārtota ne tikai ūdens apgādes sistēma, bet arī pilsētas un pagasta ielu un
pagalmu asfalta klājums.
Ar Vides ministrijas atbalstu 2006.gadā uzsākts un 2009.gadā pabeigts projekts "Ūdens saimniecības attīstība Olainē un
Jaunolainē". Projekta mērķis: Uzlabot ūdens kvalitāti Olaines pilsētā un Jaunolaines Lielciemā. Projekta ietvaros ir veikta
esoša ūdensvada tīkla rekonstrukcija, ūdens jaunu sacilpojošo vadu izbūve, dziļurbuma remonts, jauna ūdens rezervuāra
izbūve, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, sūkņu staciju rekonstrukcija, esošo pašteces kanalizācijas tīkla
rekonstrukcija, lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla rekonstrukcija, jaunu spiedvadu izbūve, kā arī jauna ūdensvada izbūve
atsevišķos posmos. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība nodrošina labākā līmenī, vienlaicīgi realizē vides aizsardzības
pasākumus.
2009.gadā pieņemts lēmums par projektu iesniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstībai Stūnīšu ciema apdzīvotā vietā Gaismas, Pārolainē, Pēterniekos, Jaunolaines Lielciemā ar realizācijas termiņiem –
2010.-2015.gads.
Attīstot pagasta un novada infrastruktūru ir izbūvētas apgaismojuma līnijas ar stabiem un gaismas ķermeņiem ciemā
Lubauši, Gaismās Zaru ielā un Jaunolainē Priežu - Pionieru ielā (pie dzelzceļa stacijas „Jaunolaine”). Olaines pilsētā
rekonstruēti apgaismojuma bojāto kabeļu līniju posmi.
Turpinot pilsētas labiekārtošanu tika izbūvēts Olaines 2.vidusskolas skolas priekšlaukums no Stacijas ielas puses,
iekšpagalms PII „Zīle”, ka arī tika atjaunotas papildus bojātās ielas, laukumi, pagalmi un gājēju ietves.
Lai uzlabotu satiksmes drošību un disciplinētu autovadītājus, ierīkoti divi ātruma vaļņi jeb “guļošie policisti” Jaunolainē,
Pionieru ielā, un viens – Olainē, Zemgales ielā.
Veidojot bērniem, jauniešiem un ģimenēm draudzīgu vidi, veicinot veselīgu dzīves veidu 2009.gadā ir:
1.

atbilstoši mūsdienu prasībām - ar mākslīgo futbola laukuma segumu pēc FIFA prasībām, mākslīgo skrejceļu un
vieglatlētikas sektoru segumu pēc IAAF prasībām un mākslīgo segumu laukumam basketbola un volejbola spēlēm
rekonstruēts Olaines pilsētas stadions;

2.

izveidoti divi jauni rotaļu laukumi, viens volejbola laukums, bet Jaunolainē - skeitparks.
Organizēts pasažieru autobusu reiss no Olaines līdz Pēternieku kapiem. Autobusi maršrutā „Olaine – Pēternieku kapi”

kursē svētdienās un maršrutā „Olaine – Sila kapi” - sestdienās no 1.maija līdz 31.oktobrim saskaņā ar grafiku.
Tiek veikti sagatavošanas darbi, lai 2010.gadā Olaines pašvaldības policija varētu darboties visā Olaines novada teritorijā.
Piešķirti finanšu līdzekļi klaiņojošo kaķu sterilizācijai Stūnīšu ciemā un Olainē.
Satiksmes intensitāte pēdējo desmit gadu laikā ir divkāršojusies un turpina pieaugt. Ņemot vērā arī tranzīta satiksmes
pieaugumu, izveidojusies nepieciešamība atdalīt tālsatiksmi no vietējā transporta. 2006.gada martā apstiprināts automaģistrāles
Rīga – Jelgava iespējamības izpētes darba uzdevums. VAS „Latvijas valsts ceļu” piedāvātā autoceļa A8 attīstības vīzija ātrgaitas maģistrāle pa esošo trasi vai jauna varianta piedāvājums. Ir realizēti atsevišķi satiksmes uzlabošanas pasākumi –
izbūvēts divlīmeņu šķērsojums iepretim „Dzelzceļnieku” daudzdzīvokļu mājām, kā arī pabeigta krustojumu rekonstrukcija
Pārolainē, Jaunolainē.
Olaines pagasta teritoriju skar automaģistrāles A8 posma Rīga – Jelgava (no 9.9 km līdz 48.5 km) attīstība. Olaines
pagastā ir viens no visgarākajiem kopumā autoceļa A8 posmiem. Tā nerespektē spēkā esošos Rīgas reģiona teritorijas
plānojumu un Rīgas rajona teritorijas plānojumu un Olaines pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadiem noteiktās
pašreizējās un perspektīvās apbūves un izmantošanas zonas – īpaši tas attiecināms uz rūpniecisko zonu blakus Olaines pilsētai
Grēnes ciemā, kas jau eksistē, un noliktavu zonu Stūnīšos, kur norit būvdarbi, kā arī dzīvojamām zonām ciemos Jaunolaine,
Pārolaine, Grēnes, Medemciems un Stūnīšos, kas vairs nav attīstāmas, bet dabā reāli jau apbūvētas esošas apbūves teritorijas
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un līdz ar to Olaines pagastā praktiski nav noteiktas perspektīvās zemes izmantošanas. Kā pozitīvu aspektu saskatām to, ka tiek
ieteikti trokšņu slāpēšanai veidošanas paņēmieni izmantojot arī augus, tomēr bažas rada fakts, ka prettrokšņu sienas Jaunolainē
„nav strikti nepieciešamas”, kā arī pozitīvi, ja ceļa segumam Jaunolainē izmantos poraino betonu. Novērtējot trokšņu ietekmi
uz apbūvi Jaunolaines ciema teritoriju, nav ievēroti dzelzceļa trokšņi, kas pārklājas ar šosejas trokšņiem.
Vairāk nekā 50% novada iedzīvotāju strādā citu pašvaldību teritorijās. Tas uzliek papildus slodzi un prasības sabiedriskajam
transportam un ceļu tīklam. Sabiedriskā transporta iespējas nodrošinājums izskatāms visiem pagasta iedzīvotājiem, kas šobrīd
izmanto autobusu uz A8 un dzelzceļu Rīga –Jelgava kā sabiedrisko transportu.
Izpētes teritorijā ir iekļauta teritorija aiz dzelzceļa arī Olaines pagasta, Grēnes ciems, ne tikai Olaines pilsēta, un
nepieciešams ceļu savienojošu ceļu Olaines pagastā no Olaines pilsētas robežas līdz SIA „Lukoil Baltija R “Naftas bāzei””.
Projekta ietvaros risināma esošo un vēsturisko iedzīvotāju drošība Jaunolainē Naftas bāzes aizsargjoslas un ietekmes teritorijā.
2009.gadā turpinājās zemes transformācija apbūves zemēs un būvniecība pagasta teritorijā ne tikai dzīvojamā sektorā, bet
arī rūpnieciskajos rajonos, izstrādājot vairākos detālplānojumus.
2009.gadā tika izstrādāti, bet netika realizēti šādi būvprojekti:
- „Īslaicīgās un/vai ilglaicīgās sociālās aprūpes centra izveide bijušās Pēternieku skolas telpās”;
- Jaunolaines sporta un atpūtas kompleksa izbūve;
- Olaines pilsētas Meža parka labiekārtošana ar estrādes izbūvi.
Olaines novads ir Zaļš novads – plaukstošs un ekonomiski spēcīgs ar sakārtotu vidi atpūtai un dzīvošanai.
Novads ir sociāli un ekonomiski patstāvīga un aktīva teritorija kā Rīgas rūpniecības attīstības centrs.
Olaines novada veiksmīgais ģeogrāfiskais stāvoklis sekmē uzņēmējdarbības, tranzīta un kvalitatīvu pakalpojumu
attīstību.

Olaines novada pašvaldības attīstības nodaļa nodrošina ar novada attīstību saistīto programmu realizāciju un jautājumu
risināšanu:
• Organizē teritorijas plānojuma, attīstības programmas un tajā veikto izmaiņu, detālplānojuma izstrādi, apspriešanu un
realizēšanas kontroli.
• Atbild par nacionālo un reģionālo rajona teritoriālplānojuma prasību ievērošanu pašvaldības teritorijas plānojumā un
detālplānojumos.
• Kontrolē un atbild par novada teritorijas plānojuma un detālplānojumu ievērošanu pilsētas apbūvē.
• Nodrošina informāciju par Olaines novada pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes un grozījumu gaitu, problēmām
un idejām masu informācijas līdzekļos un pašvaldības informācijas izdevumos.
• Organizē un sagatavo pašvaldības investīciju projektu pieteikumus un koordinē to realizāciju.
• Veic pašvaldības uzņēmumu, iestāžu un organizāciju iesaistīšanu investīciju projektos un programmās.
• Kontrolē par pašvaldības un investīciju līdzekļiem veiktos būvniecības vai pašvaldības ēku remonta darbus.
• Veic pašvaldības iepirkumu procedūras.
• Organizē pašvaldības īpašumā ēku un būvju tehniskā stāvokļa apsekošanu un slēdzienu sagatavošanu.
• Izsniedz inženierkomunikāciju shēmas pasūtītājiem, pēc attiecīga uzdevuma saņemšanas.
• Izsniedz atļaujas par tiesībām veikt rakšanas darbus pašvaldības teritorijā.
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
2008.GADĀ UN 2009. GADĀ
Kopējā Olaines novada pašvaldības administratīvā teritorija ir 29563,6 ha. Novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošās zemes izmantošanas veidi 2009. gadā:
Zemes izmantošanas veids

Platība (ha)

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2188,8

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

83,2

Komercdarbības objektu apbūves zeme

10,2

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

226,1

Ražošanas objektu apbūves zeme

379,8

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

654,6

Mežsaimniecības zeme

19683,4

Dabas pamatnes un rekreācijas zeme

247,7

Lauksaimniecības zeme

5612,9

Ūdens objektu zeme

14,5

Derīgo izrakteņu apguves teritorijas

410,9

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme

51,5

Ar nekustamā īpašuma nodokli aplikti 27195,70 ha un tas sastāda 92 % no kopējās platības.

68%

1%

19%
0%
0%

2%

7%

0% 1%

0%

1%
1%

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
Komercdarbības objektu apbūves zeme
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
Ražošanas objektu apbūves zeme
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
Mežsaimniecības zeme
Dabas pamatnes un rekreācijas zeme
Lauksaimniecības zeme
Ūdens objektu zeme
Derīgo izrakteņu apguves teritorijas
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
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Lielākie mežu īpašnieki :
VAS „Latvijas valsts meži” 10 598,5ha
Rīgas pilsētas meži

7573,06ha

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lielākie apstrādātāji 2009.gadā (ha):
•

SIA „Mārupe” - 679,6

•

z/s „Kalnāji”

- 349,4

•

z/s „Zariņi”

- 339,1

•

z/s „Pauļuki”

- 301,1

•

z/s „Priednieki” - 100,5

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķini salīdzinoši pa gadiem (Ls):
•

2007. – 187 670,43 (zeme) + 42 037,53 (ēkas)

•

2008. – 218 612,11 (zeme) + 38 538,23 (ēkas)

•

2009. – 269 565,69 (zeme) + 62 164,99 (ēkas)

Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2008. gadā un 2009. gadā:
Nekustamais īpašums
Dzīvojamo ēku vērtība
Nedzīvojamo ēku vērtība
Inženierbūvju vērtība
Transporta būvju vērtība
Zemes vērtība
Pārējais nekustamais īpašums

Uz 31.12. 2008.g. (bilances
vērtība)
202607.5189445.2131233.2247102.7270783.161535.-

Uz 31.12. 2009.g. (bilances
vērtība)
313416.8017602.2310208.5822399.8447296.928965.-

Kopā

17202705-

25839886.-

Pārskata gada laikā pieņemti ekspluatācijā:
- Olaines pilsētas peldbaseins Stadiona iela 2;
- Olaines 1.vidusskolas sporta stadions Zeiferta iela 4 (1.kārta);
- PII ”Magonīte” ēkas Baznīcas 1 kapitālais remonts;
- Olaines 2.vidusskolas teritorijas laukums, Skolas 1;
- apgaismojuma elektrolīnija Miglas un Zaru ielas, Stūnīšos;
- apgaismojuma elektrolīnija Krasta iela posmā no Lubaušu ielas līdz Austrumu ielai;
- ēkas Zemgales 33.3.stāva kapitālais remonts;
- Veikta zemes gabalu kadastrālo vērtību noteikšana pamatojoties uz Zemes dienesta informāciju;
- dzīvoklis Zemgales 51-11 par novērtēto summu Ls 13107 iekļauts pašvaldības bilancē pēc dāvinājuma līguma;
- dzīvoklis Zeiferta 16-26 par novērtēto summu Ls 7671 iekļauts pašvaldības bilancē pēc dāvinājuma līguma.
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS

Ieguldījuma uzskaites vērtība
2009.gada beigās

Līdzdalība
(%)

AS " Olaines ūdens un siltums"

2 941 195

100

SIA "Zeiferti"

1 790 122

100

SIA "Olaines veselības centrs"

80 837

100

SIA "Zemgales 29"

5 404

50

756

2,48

Uzņēmuma nosaukums

SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
2009.gada 28. janvārī domes sēdē bija pieņemts Olaines pilsētas pašvaldības budžets kā saistošie noteikumi Nr.1 „Par
Olaines pilsētas pašvaldības 2009.gada budžetu”. 2009.gada 18.februārī pagasta padomes sēdē tika pieņemts Olaines pagasta
padomes budžets kā saistošie noteikumi Nr.4 „Par Olaines pagasta padomes budžetu 2009.gadam”. Saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” budžets tika publicēts pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevumā, interneta mājas lapā www.olaine.lv un
izlikts pie informācijas stenda. 2009.gadā apvienojoties Olaines pilsētai un Olaines pagastam tika izveidots Olaines novads.
Olaines novada pašvaldības 2009.gada budžets tika pieņemts 2009.gada 29.jūlijā kā Saistošie noteikumi Nr.4 „Par Olaines
novada pašvaldības 2009.gada budžetu”. Gada laikā budžetā tika izdarītas izmaiņas un precizējumi, kas saistīti ar papildus
resursu piesaistīšanu. Visi pašvaldības galvenie pasākumi un darbi ir izpildīti un nodrošināti ar finansējumu.
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

Posteņa nosaukums

Budžeta
izpilde 2008.
gadā

2009.gada izpilde pret
2009.gada plānu

2009.gads
Plāns ar
izmaiņām

Izpilde

2009.gada izpilde pret 2008.gada
izpildi

%

“+” vai
“-“, Ls

%

“+” vai “-“, Ls

IEŅĒMUMI KOPĀ

11 617 826

9 751 727

9 617 710

98.6

-134 017

82.8

-2 000 116

Nodokļu ieņēmumi
IEDZĪVOTĀJU
IENĀKUMA
NODOKLIS
NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKLIS
PAR ZEMI
NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKLIS
PAR ĒKĀM
ĪPAŠUMA
NODOKĻA PARĀDI
AZARTSPĒĻU
NODOKLIS
Nenodokļu
ieņēmumi
IEŅĒMUMI NO
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
UN ĪPAŠUMA
VALSTS
(PAŠVALDĪBU)
NODEVAS UN
KANCELEJAS
NODEVAS
NAUDAS SODI UN
SANKCIJAS
PĀRĒJIE
NENODOKĻU
IEŅĒMUMI
IEŅĒMUMI NO
VALSTS
(PAŠVALDĪBU)
ĪPAŠUMA
IZNOMĀŠANAS,
PĀRDOŠANAS UN NO
NODOKĻU
PAMATPARĀDA
KAPITALIZĀCIJAS
Maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
MAKSA PAR
IZGLĪTĪBAS
PAKALPOJUMIEM
IEŅĒMUMI PAR
DOKUMENTU
IZSNIEGŠANU UN
KANCELEJAS
PAKALPOJUMIEM
IEŅĒMUMI PAR
NOMU UN ĪRI
IEŅĒMUMI PAR
PĀRĒJIEM BUDŽETA
IESTĀŽU MAKSAS
PAKALPOJUMIEM
PĀRĒJIE
NEKLASIFICĒTIE
BUDŽETA IESTĀŽU
IEŅĒMUMI PAR
BUDŽETA IESTĀŽU
SNIEGTAJIEM
MAKSAS
PAKALPOJUMIEM
UN CITI PAŠU
IEŅĒMUMI
ĀRVALSTU
FINANŠU PALĪDZĪBA

8 612 565

6 883 728

6 522 789

94.8

-360 939

75.7

-2 089 776

8 131 274

6 392 451

5 974 180

93.5

-418 271

73.5

-2 157 094

252 275

260 476

297 701

114.3

37 225

118.0

45 426

182 646

192 801

221 768

115.0

28 967

121.4

39 122

3 902

0

0

0

0.0

-3 902

36 915

38 000

29 140

76.7

-8 860

78.9

-7 775

231 083

120 820

116 244

96.2

-4 576

50.3

114 839

2 089

1 400

6 061

432.9

4 661

290.1

-3 972

21 287

30 560

18 383

60.2

-12 177

86.4

-2 904

17 115

9 500

9 624

101.3

124

56.2

-7 491

40 091

10 260

23 176

225.9

12 916

57.8

-16 915

150 501

69 100

59 000

85.4

-10 100

39.2

-91 501

330 230

313 124

333 898

106.6

20 774

101.1

3 668

128 717

134 010

142 101

106.0

8 091

110.4

13 384

239

250

121

48.4

-129

50.6

-118

63 878

59 580

72 193

121.2

12 613

113.0

8 315

80 498

116 014

118 967

102.5

2 953

147.8

38 469

56 898

3 270

516

15.8

-2 754

0.9

-56 382

17 925

7 190

6 692

93.1

-498

37.3

-11 233

Transferti
VALSTS BUDŽETA
TRANSFERTI
PAŠVALDĪBU
BUDŽETU
TRANSFERTI

2 426 023

2 426 865

2 638 087

108.7

211 222

108.7

212 064

527 548

306 904

911 055

296.9

604 151

172.7

383 507

1 898 475

2 119 961

1 727 032

81.5

-392 929

91.0

-171 443
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Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

12%
4%

0%

1%
7%

76%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Īpašuma nodokļi

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Ārvalstu finanšu palīdzība

Valsts budžeta transferti

Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa 2009.gadā izpildīta par 98,6%, kas kopumā sastāda
Ls 9 617710. Salīdzinājumā ar 2008.gadu pamatbudžeta ieņēmumi samazinājušies par Ls 134 017 vai 1,4%, sakarā ar
ieņēmumu no iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājumu.
Ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopējā izpilde 2009.gadā 93,5%, kas sastāda Ls 5 974 180. 2009.gadā
saņemti par Ls 2 157 094 vai 26,5% mazāk nekā 2008.gadā. Ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvars
kopējos ieņēmumos – 66,1%.
Nekustamā īpašuma nodokļi par zemi izpilde 2009.gadā – 114,3%, kas sastāda Ls 297 701. Nekustamā īpašuma
nodokļa par ēkām un būvēm ieņēmumu prognoze 2009.gadā izpildīta par 115%, kas sastāda Ls 221 768. Ieņēmumi no
īpašuma nodokļiem veido 7% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Ieņēmumi no nodokļu atsevišķo pakalpojumu veidiem izpildīti par 76,7%, kas sastāda Ls 29 140. Plānotā ieņēmumu
sadaļa ietver ieņēmumus no azartspēļu nodokļa, nodokļa apjoms ir saistīts ar Olaines novada administratīvajā teritorijā
izvietoto spēļu iekārtu skaitu.
Ieņēmumu sadaļa “Nenodokļu ieņēmumi” izpildīta par 96,2%, kas kopumā sastāda Ls 116 244. Ieņēmumu prognozes
neizpilde - Ls 4 576. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos – 1%. Nenodokļu ieņēmumu sadaļā ietilpst
ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – Ls 6 061 (procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem), valsts un
pašvaldības nodevas – Ls 18 383 (nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā, nodevas par uzvārda,
vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos, nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu
un papildināšanu, nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu
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publiskās vietās, nodeva par būvatļaujas saņemšanu), naudas sodi un sankcijas – Ls 9 624 (pašvaldības policijas un
administratīvās komisijas uzliktie sodi par administratīvā kodeksa un saistošo noteikumu pārkāpumiem ) un pārējie
ieņēmumi.
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas ir izpildīti par 85,4%. 2009.gadā tika pārdoti pašvaldības
objekti par summu Ls 59 000 (zemesgabali Rīgas ielā 17, 19 un Veselības ielā 1a, dzīvoklis Zemgales ielā 19 - 49).
Ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem izpildīti par 106%, kas kopumā sastāda Ls 142 101. Šajā sadaļā ietilpst
ieņēmumi no Mūzikas un mākslas skolas vecāku maksām un vecāku maksām par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Olaines pašvaldība saņēma Ls 72 193 ieņēmumus par pašvaldības īpašuma īri un nomu.
Ieņēmumu sadaļā „Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem” atspoguļoti ieņēmumi no maksām
par personu uzturēšanu Olaines sociālas aprūpes centrā – Ls 51039, par peldbaseina pakalpojumiem Ls 27 006 un
ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – Ls 6 935.
Ieņēmumu sadaļa „Ārvalstu finanšu palīdzība” izpildīta par 93,1% un saņemti Ls 6 693 - ārvalstu finansējums
projekta „HIV/AIDS profilakses pakalpojumu paplašināšana Olaines zemā sliekšņa centrā” realizācijai.

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa 2009.gadā izpildīta par 94,3%, kas kopumā sastāda
Ls 10 250 843.
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS

Izdevumu struktūra, %

33,1%
14,5%

8,4%
0,2%

12,4%
5,4%

6,4%

0,1%
2,1% 0,0%

3,6%

13,6%

Atalgojums
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
Grāmatas un periodiskie izdevumi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti
Transferti un dotācijas pašvaldībām
Pamatkapitāla veidošana
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2008.gads

2009.gads

Posteņa nosaukums

200.gada izpilde pret
2009.gada plānu
“+” vai
%
“-“, Ls

2009.gada izpilde pret
2008.gada izpildi
“+” vai “-“,
%
Ls

Izpilde

Plāns

Izpilde

IZDEVUMI KOPĀ

13 461 073

10 873 001

10 250 843

94.3

-622 158

76.2

3 210 230

Atalgojums
Darba devēja VSAO
iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un
kompensācijas
Komandējumi un
dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un
inventārs
Izdevumi periodikas
iegādei
Budžeta iestāžu
nodokļu maksājumi

3 879 915

3 451 405

3 392 234

98.3

-59 171

87.4

487 681

1 109 162

883 778

864 469

97.8

-19 309

77.9

244 693

16 875
1 113 513

23 394
1 640 973

20 783
1 390 962

88.8
84.8

-2 611
-250 011

123.2
124.9

-3 908
-277 449

410 758

397 483

373 768

94.0

-23 715

91.0

36 990

23 939

16 289

12 346

75.8

-3 943

100.0

-5

6 429

8 128

3 098

38.1

-5 030

48.2

3 331

Procentu izdevumi
Subsīdijas un
dotācijas

127 331

217 090

215 975

99.5

-1 115

-88 644

48 891

667 289

655 395

98.2

-11 894

169.6
1
340.5

-606 504

Sociālie pabalsti
Transferti un
dotācijas
Pamatkapitāla
veidošana

394 221

559 212

558 133

99.8

-1 079

141.6

-163 912

1 429 603

1 336 004

1 273 097

95.3

-62 907

89.1

156 506

4 900 436

1 671 904

1 490 531

89.2

-181 373

30.4

3 409 905

IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Izdevumu struktūra, Ls
42.4%

9.6%

8.8%
11.0%
2.2%

0.0%
9.7%

1.7%

0.9%

1.7%

8.0%

4.0%

Vispārējie valdības dienesti
Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei
Maksājumi pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
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Funkcionālā kategorija

Vispārējie valdības dienesti
Pašvaldību budžetu procentu
maksājumi Valsts kasei
Maksājumi pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
Pašvaldības budžeta dotācija
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondam
Sabiedriskā kārtība un drošība

Budžeta
izpilde 2008.
gadā

2009.gada izpilde pret
2009.gada plānu

2009.gads
Plāns ar
izmaiņām

Izpilde

%

2009.gada izpilde pret 2008.gada
izpildi

“+” vai ““, Ls

%

“+” vai “-“, Ls

958 489

921 570

903 112

98.0

18 458

133 039

228 090

226 682

99.4

1 408

94.2
170.
4

173 976

415 000

410 034

98.8

4 966

235.
7

236 058

1 237 426

879 647

822 090

93.5

57 557

66.4

-415 336

199 754

178 285

174 558

97.9

3 727

87.4

-25 196

Ekonomiskā darbība

870 891

111 442

91 247

81.9

20 195

10.5

-779 644

Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

190 413

233 590

176 009

75.3

57 581

92.4

-14 404

1061639

1019154

992696

97.4

26 458

93.5

-68 943

55 891

4 890
1 295
644
4 574
011
1 011
678

4 889

100.0

1

8.7

-51 002

1 122 792

86.7

172 852

56.4

-868 450

4 347 234

95.0

226 777

-1 486 385

979 500

96.8

32 178

74.5
129.
8

Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija

1 991 242

Izglītība

5 833 619

Sociālā aizsardzība

754 694

-55 377
93 643

224 806

Izdevumu sadaļa “Vispārējie valdības dienesti” izpildīta par 94,2%, kas kopsummā sastāda Ls 903 112. Līdzekļu
ietaupījums Ls 18 458. Līdzekļi izlietoti atbilstoši apstiprinātai izdevumu tāmei un salīdzinot ar iepriekšējo gadu
administrācijas izdevumi samazinājušies par Ls 55 377, sakarā ar atlīdzības izdevumu samazinājumu administrācijas
darbiniekiem pēc Olaines pilsētas domes ar Olaines pagasta domes apvienošanas.
Izdevumu sadaļa “ Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei” – izpildīta par 99,4%, kas kopsummā sastāda
Ls 226 682 un par Ls 93 643 lielāka nekā 2008.gadā. Procentu maksājumi tiek veikti saskaņā ar noslēgtiem aizņēmuma
līgumiem.
Izdevumu sadaļa “Maksājumi pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ir izpildīta par 98,8%, kas
kopsummā sastāda Ls 410 034.
Izdevumu sadaļa “Maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondā” atbilstoši LR likumā “Par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu” izpildīta par 93,5%, vai Ls 822 090. Maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondā netika iemaksāti Ls
57 557, sakarā ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa prognozes neizpildi.
Izdevumu sadaļa “Sabiedriskā kārtība” izpildīta par 97,9%, kas kopsummā sastāda Ls 174 558. Līdzekļu ietaupījums Ls
3 727. Līdzekļi izlietoti pašvaldības policijas un Olaines bāriņtiesas darbības nodrošināšanai atbilstoši apstiprinātai
izdevumu tāmei. Salīdzinājumā ar 2008.gadu izdevumi sabiedriskas kārtības nodrošināšanai samazinājušies par Ls
25 196. Olaines pilsētas un pagasta bāriņtiesas apvienošanas rezultātā samazinājās Olaines novada bāriņtiesas izdevumi
darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumi.
Izdevumu sadaļā „Ekonomiskā darbība” ietilpst izdevumi ielu un ceļu remontdarbiem.
Vides aizsardzībai 2009.gadā izlietoti Ls 176 009, tai skaitā pilsētas kanāla un ūdens kanalizācijas uzturēšanai, novada
ielu, laukumu parku un ietvju tīrīšanai un kopšanai
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls 992 696, tai skitā:
- Ls 780 759 Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" realizācijai ,
- Ls 113 710 pašvaldības iestāžu, nomnieku, īrnieku telpu apkalpošanai un sociālo istabu apsaimniekošanai ēkā
Zemgales ielā 31,
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- Ls 71 631 ielu apgaismojuma uzturēšanai, elektroenerģijas apmaksai par ielu apgaismojumu un ielu apgaismojuma
sistēmas rekonstrukcijai novada teritorijā.
Izdevumu sadaļa „Veselības aprūpe” tika izpildīta par 100%. Līdzekļi izlietoti Olaines veselības centra ēkas
remontdarbiem.
Izdevumu sadaļa “Atpūta, kultūra un reliģija” – izpildīta par 86,7%, kas kopsummā sastāda Ls 1 122 792. Izdevumu
īpatsvars kopējos izdevumos – 11%. Līdzekļu ietaupījums – Ls 172 852 Olaines pagasta kultūras nama un Olaines
pilsētas kultūras centra apvienošanas rezultātā. No šīs sadaļas tika finansēti:
- pilsētas ledus laukuma, skeitparka un stadionu uzturēšana,
- stadiona pie Olaines 1.vidusskolas rekonstrukcijas projektēšana un būvniecība,
- peldbaseina uzturēšana,
- Olaines Kultūras un sporta centrs,
- Olaines Vēstures un mākslas muzejs.
Analizējot pašvaldības izdevumu struktūru atbilstoši funkcionālajām kategorijām ir vislielākais īpatsvars izdevumu
sadaļai „Izglītība” – 42,4%. Izdevumu sadaļa “Izglītība” – izpildīta par 95%, kas kopsummā sastāda Ls 4 347 234.
Salīdzinājumā ar 2008.gadu izdevumi izglītībai 2009.gadā samazinājušies par Ls 1 486 385 sakarā ar 2008.gadā veikto
1.vidusskolas piebūves celtniecību, teritorijas labiekārtošanu pie Olaines 2.vidusskolas, ēku siltināšanu, telpu remontu un
pamatlīdzekļu iegādi izglītības iestādēs, ka arī valsts mērķdotācijas samazinājumu pedagogu darba samaksai.
2009.gadā tika izlietoti Ls 57 264 projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana" (dabaszinātņu kabinetu iekārtošana Olaines 1.vidusskolā un 2.vidusskolā) realizācijai.
Izdevumu sadaļa “Sociālā aizsardzība” izpildīta par 96,8% un sastāda Ls 979 500. No šīs sadaļas tika finansēts P/A
„Olaines sociālais dienests”. Izdevumu īpatsvars kopējos pašvaldības izdevumos 9,6 %, kas par Ls 224 806 vairāk nekā
2008.gadā. Līdzekļu ekonomija Ls 32 178, sakarā ar Olaines pagasta un Olaines pilsētas sociālo dienestu apvienošanu un
iestādes uzturēšanas un darbinieku atlīdzības izdevumu samazināšanas rezultātā. 2009.gadā tika izmaksāti pabalsti par
summu Ls 550 948 un par Ls 190 948 vairāk nekā 2008.gadā.

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI
2009.gada izpilde pret
2009.gada plānu

2009.gads

Ieņēmumi kopā
Dabas resursu
nodoklis
Privatizācijas
fonds
Autoceļu (ielu)
fonda līdzekļi

2008.gads
350 944

Plāns, Ls
161639

92

Izpilde,
Ls
128880

%
80

124

“+” vai
“-“, Ls
-32759

Izmaiņas 2009.gads pret
2008.gadu
%
37

“+” vai “-“, Ls
-222064

32

135

-60

3595

250

1280

5

1030

36

-2315

347257

161389

127476

79

-33913

37

-219781

Speciālā budžeta ieņēmumi 2009.gadā tika plānoti Ls 161 639 apmērā. Faktiskie speciālā budžeta ieņēmumi 2009.gadā ir
Ls 128 880. Plāns izpildīts par 80%. Netika saņemti plānotie Ls 32 759, sakarā ar valsts mērķdotācijas ceļu un ielu
uzturēšanai samazinājumu. Savukārt valsts mērķdotācija ceļu un ielu uzturēšanai salīdzinājuma ar 2008.gadu samazināta par
37% vai Ls219 781. Autoceļu (ielu) fondā ieskaitīti līdzekļi par summu Ls 127 476 vai par 21% mazāk nekā bija paredzēts.
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SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI
2009.gada izpilde pret
2009.gada plānu

2009.gads

Izdevumi kopā
Privatizācijas fonda
līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonda
līdzekļi

Izmaiņas 2009.gads pret
2008.gadu

2008.gads
337564

Plāns,
Ls
600879

Izpilde,
Ls
563679

%
94

“+” vai
“-“, Ls
37200

%
167

“+” vai “-“,
Ls
226115

8093

361478

361478

100

0

4467

353385

254

24434

4721

19

19713

1859

4467

210 794

214429

196941

92

17488

93

-13853

Speciālā budžeta izdevumu daļa 2009.gadam tika plānota Ls 600 879. Faktiski no speciālā budžeta izlietoti Ls 563 679.
Plāns kopumā izpildīts par 94%. Līdzekļu ekonomija - Ls 37 200.
Izdevumi no privatizācijas fonda Ls 361 478 ieskaitīti Olaines novada pamatbudžetā, sakarā ar lēmumu pieņemšanu par
privatizācijas fonda slēgšanu.
Izdevumi Ls 4721 no dabas resursu nodokļa līdzekļiem izlietoti pilsētas kanāla tīrīšanai un uzturēšanai.
Izdevumi no autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem – izpildīti par 92% vai Ls 196 941. Faktiskā līdzekļu ekonomija –
Ls 17 488. No autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem 2009.gadā tika veikti autobusu pieturvietu apkope, ceļazīmju nomaiņa un
apkope, ceļa zīmju stabu uzstādīšana signālstabiņu atjaunošana, ielu un ceļu apkope, braucamās daļas sniega tīrīšana un
kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu, asfaltēto ielu bedrīšu remonts un citi ceļu un ielu uzturēšanas darbi.
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•

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

NR.1

„PAR

OLAINES

NOVADA PAŠVALDĪBAS

2010.GADA BUDŽETU”
1.Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam ieņēmumos Ls 8 911 657 apmērā un finansēšanas
līdzekļus Ls 575 326 apmērā.
2.Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam izdevumos Ls 8 473 614 un finansēšanas līdzekļus
Ls 1 013 369 apmērā.
3.Apstiprināt līdzekļus neparedzētiem izdevumiem Ls 20 000 apmērā.
4.Apstiprināt kases apgrozāmo līdzekļu apjomu uz 01.01.2011. Ls 631 394 apmērā.
5.Apstiprināt Olaines novada pašvaldības speciālo budžetu 2010.gadam ieņēmumos Ls 120 000 apmērā, izdevumos Ls
148 511 apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadam
Rādītāju nosaukums
KOPĀ IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamais īpašuma nodoklis par ēkām
Azartspēļu nodoklis

Summa, Ls
8 911 657
7 208 812
6 753 827
288 445
136 540
30 000

Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība
Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

40 100
10 000
1 900
100
550
850
500
2 700
8 000
9 500
1 000
5 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no vecāku maksām par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādēs
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem (vecāku maksa par Olaines Mūzikas un mākslas
skolas pakalpojumiem)
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas

313 248
125 510
13 260
100
25 000
25 000
5 000
50 878
3 000
15 000
50 000
500
6 837
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Transferti
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija
Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par ES struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai
Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par ES struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

1 342 660
127 004
1 035 552
4 050
67 295
78 759
30 000
575 326
575 326

KOPĀ IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA

9 486 983

2010.gadā Olaines novada dome noteica šādas prioritātes:
- izglītība
- sociālā aprūpe.
Pirmsskolas izglītības iestādēs notiks 5 -6 gadīgo bērnu sagatavošana skolai. Piešķirot finanšu līdzekļus novada
pirmsskolas izglītības iestādei „Magonīte”, tika iekļauti arī nepieciešamais finansējums to pedagogu un tehnisko darbinieku
darba samaksai, kas pēc atvēršanas strādās jaunajās grupās pašlaik vēl būvētajā piebūvē, kā arī mēbeļu un cita inventāra
iegādei jaunajās grupās, kā arī atlikušo celtniecības darbu apmaksai u.c. Uzcelta piebūve ļaus uzņemt papildu 140 bērnus.
70 000 latu dome paredzēja Olaines novada bērnu uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, kas nozīmē,
ka pašvaldība apmaksā Ls 90 mēnesī vecākiem, kuru bērni ir spiesti apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi.
Kā var redzēt piedāvātajā budžetā abās skolās šogad tiks īstenoti divi lieli projekti – tiks sākts jauns - „Izglītības
kvalitātes un efektivitātes uzlabošana, veicot informatizāciju Olaines 1. un 2.vidusskolā” un turpināsies jau iesākts projekts
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, kuri paredz ievērojami uzlabot materiālo bāzi
skolās, nodrošinot tās ar papildu datoriem, kas būs saslēgti vienā tīklā, ar interaktīvām tāfelēm, videoprojektoriem un citu
mūsdienās nepieciešamu aprīkojumu, kas uzlabos mācību procesu un atvieglos skolēniem zināšanu un prasmju apguvi.
Pašvaldība apmaksās pusdienas trūcīgo ģimeņu bērniem. Kā parasti, lai vecākiem būtu mazāk līdzekļu jāiegulda bērna
sagatavošanai skolai, pašvaldība paredz līdzekļus mācību grāmatu iegādei. Olaines skolās skolēnus ar visām mācību grāmatām
nodrošina pašvaldība, izņēmumu sastāda svešvalodu grāmatas un darba burtnīcas.
Izdevumu sadaļā „Norēķini ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem izglītības funkciju nodrošināšanai” ir
ieplānoti Ls 410 000, jo Olaines novadā ir ļoti liels skolēnu skaits, kas apmeklē izglītības iestādi ārpus Olaines novada
teritorijas (piem., Ķekavā, Rīgā, Mārupē utml.). Saskaņā ar principu nauda seko skolēnam pašvaldībai jāmaksā par šo skolēnu
mācīšanos citas pašvaldības izglītības iestādē.
Apakšsadaļā „Ūdensapgāde” ir paredzēts līdzfinansējums ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijai Olaines
pagasta teritorijā: Stūnīšos, Jaunolainē (lielciema 2.kārta), Pārolainē un Pēterniekos. Šie projekti tiks realizēti ES
līdzfinansējuma saņemšanas gadījumā.
Apakšsadaļā „Ielu apgaismojuma uzturēšana un rekonstrukcija” bez tā, ka ir paredzēti līdzekļi elektroenerģijas
apmaksai un uzturēšanai, ir ieplānots finansējums arī apgaismojuma staba pieslēgšanai Jāņupē (Mežsētas dārzs),
apgaismojuma ierīkošanai pie Baložu stacijas un Pārolainē.
Ņemot vērā pašreizējo smagu situāciju valstī, kas ietekmē mūsu iedzīvotāju labklājību, dome izvirza sociālo aprūpi
par vienu no savas darbības prioritātēm un izdala šim mērķim Ls 1 013 483. Gandrīz puse no šīs summas paredzēta dažāda
veida pabalstiem. Tajā skaitā pašvaldība turpinās iesāktu Olaines pagastā SOS bērnu ciematu projektu, kas ir atbalsta punkts
mūsu ģimenēm.

78

Olaines novada pašvaldības 2009. gada publiskais pārskats

Pamatbudžeta izdevumi 2010.gadam

Rādītāju nosaukums
KOPĀ IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti
Novada dome
Vēlēšanu organizēšana
Aizdevumu % maksājumi Valsts kasei
Norēķini ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem izglītības funkciju nodrošināšanai
Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds)
Sabiedriskā kārtība un drošība
Pašvaldības policija
Olaines novada bāriņtiesa
Ekonomiskā darbība
Līdzfinansējums iespējamiem struktūrfondu projektiem
Siltumapgāde
Ielu, ceļu un pagalmu asfaltēšana
Vides aizsardzība
Pilsētas un pagasta ielu, parku un ietvju kopšana (t.sk. kapu apsaimniekošana)
Kanālu apkope un lietus kanalizācijas tīklu apkalpošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Novada vizuālā tēla veidošana
Apzaļumošanas programmas realizācija
Ēkas Zemgales ielā 31 apsaimniekošana (t.sk. sociālo istabu uzturēšana)
Zemes noma
Pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana un remonts
Ūdensapgāde
Ielu apgaismojuma uzturēšana (t.sk. izdevumi par elektroenerģiju) un rekonstrukcija
Veselība (t.sk. telpu ēkā Veselības ielā 7 remonts)
Atpūta, kultūra un reliģija
Peldbaseina, slidotavas, stadionu un skeitparka uzturēšana janvārī (līdz Olaines Sporta centra
izveidei).Stadiona pie Olaines 1.vidusskolas rekonstrukcijas pabeigšana.
Olaines Sporta centrs (ietver arī sporta objektus – peldbaseinu, slidotavu, stadionu, skeitparku)
Olaines vēstures un mākslas muzejs
Olaines kultūras centrs ar struktūrvienībām
Olaines Kultūras nams
Jaunolaines Kultūras nams
Jaunolaines Bibliotēka
Gaismu Bibliotēka
Olaines Bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu
Sporta nodaļa (izdevumi janvārī)
Vienreizējie sporta un kultūras pasākumi
Izglītība
Izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana, veicot informatizāciju Olaines 1. un 2.vidusskolā
PII "Dzērvenīte"
Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem
Izdevumi no valsts mērķdotācijas

Summa,
Ls
8 473 614
1 754 896
745 579
1 000
277 000
410 000
301 317
20 000
183 564
140 050
43 514
119 000
60 000
27 000
32 000
254 685
230 000
24 685
549 710
30 000
5 000
72 000
3 400
84 691
300 619
54 000
20 000
690 902
26 460
240 345
32 514
376 583
162 540
111 429
17 077
15 832
65 380
4 325
13 000
3 887 374
25 409
387 849
306 429
21 620
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Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
PII "Zīle"
Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem
Izdevumi no valsts mērķdotācijas
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
PII "Magonīte"
Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem
Izdevumi no valsts mērķdotācijas
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
SPII "Ābelīte"
Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem
Izdevumi no valsts mērķdotācijas
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
Olaines 1.vidusskola (t.sk. sākumskola Jaunolainē)
Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem
Izdevumi no valsts mērķdotācijas
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
Izdevumi no valsts mērķdotācijas Olaines 1.vidusskolas skolēnu ēdināšanai (brīvpusdienas
1.klases skolēniem)
Projekts "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"
(dabaszinātņu kabinetu iekārtošana Olaines 1.vidusskolā) - Ls 13 200 pašvaldības līdzfinansējums
Olaines 2.vidusskola
Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem
Izdevumi no valsts mērķdotācijas
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
Izdevumi no valsts mērķdotācijas Olaines 2.vidusskolas skolēnu ēdināšanai (brīvpusdienas
1.klases skolēniem)
Projekts "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"
(dabaszinātņu kabinetu iekārtošana Olaines 2.vidusskolā) - Ls 10 400 pašvaldības līdzfinansējums
Olaines mūzikas un mākslas skola
Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem
Izdevumi no valsts mērķdotācijas
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
Pieaugušo izglītības centrs
Olaines novada bērnu uzturēšanas privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs līdzfinansējums (t.sk.
PPII „Saulīte”)
Sadarbības līgums ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu
Jaunatnes izglītības un ārpusskolas finansiālais atbalsta fonds
Sociālā aizsardzība
PA "Olaines sociālais dienests"
Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem (t.sk. ģimeņu stiprināšanas projekts Olaines pagastā “SOS
Bērnu ciemati” un projekts "Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem”)
t.sk. Sociālie pabalsti:
- Pabalsti veselības aprūpei
- Pabalsti ēdināšanai
- Pašvaldību vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā
- Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
- Pārējie sociālā palīdzības un citi maksājumi iedzīvotājiem (apbedīšanai, jaundzimušie,
mācībām, pārējie)
- Garantētā minimālā ienākuma pabalsti

59 800
435 300
352 494
23 551
59 255
906 044
832 339
18 705
55 000
342 793
62 652
270 071
10 070
811 911
407 736
395 925
8 250
6 500
65521
583 357
265 674
306 683
11 000
5 200
73 507
131 556
43
072
77 504
10
980
11 927
70 000
1 000
29 500
1 013 483
935 983
856 240
494 000
60 400
90 000
1 000
47 000
76 600
19 000
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- Dzīvokļa pabalsti
t.sk. Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (novada iedzīvotājiem citu pašvaldību
administratīvajā teritorijā esošām sociālajām iestādēm)
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
Izdevumi no valsts līdzekļiem (Olaines Dienas centrs)

200 000
86 000

NVO darbība (nevalstiskās organizācijas, kuru sastāvā ir pensionāri, politiski represētie, jaunieši,
daudzbērnu ģimenes, cilvēki ar īpašām vajadzībām u.c.)
Transporta izdevumu kompensācija skolēniem

68 856
10 887
10 000
65 000
631 394

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām
Aizņēmumu atmaksa

381 975
9 486 983

PAVISAM IZDEVUMI

Speciālais budžets 2010.gadam
(neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Rādītāju nosaukums

Summa, Ls

Autoceļu
(ielu) fonds

KOPĀ IEŅĒMUMI

120 000

120 000

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi

120 000

120 000

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

148 511

128 700

Ekonomiskā darbība (ceļu un ielu uzturēšana)

128 700

128 700

Dabas
resursu
nodokļa
fonds
0

KOPĀ IZDEVUMI

Vides aizsardzība (t.sk. Ls 8000 meliorācijas grāvja tīrīšana)

19 811

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā

32 686

12 875

4 175

4 175

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

19 811
19 811
19 811
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2009.GADA FINANŠU PĀRSKATS

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Olaines novadā
2010.gada 21.aprīlī

Nr.4

PAR OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA
APSTIPRINĀŠANU
Tiek dots vārds: I.Strausai, A.Maļavko, A.Bergam, I.Purviņai, A.Tolmačovam, J.Pavlovičam

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 2. un 27.punktu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par – V.Borovskis, G.Ritums, A.Tolmačovs, J.Pavlovičs, I.Purviņa, J.Klievēns, S.Tiščenko,
Ģ.Stepka, A.Zandere, J.Sarva, D.Ļebedevs, L.Gulbe, A.Greidāns, J.Precinieks, pret nav, atturas nav, dome nolemj:
Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto finanšu pārskatu ar pielikumiem:
1.

Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada bilanci (veidlapa Nr.1.).

2.

Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem (veidlapa Nr.4-3):

- perioda neto pārsniegums/ deficīts
3.

Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu (veidlapa Nr.4-1):

- pašu kapitāls 2009.gada beigās
4.

Ls 304 633,-

Ls 28 336 933,-

Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada naudas plūsmas pārskatu (veidlapa Nr.2- NP):

- ieņēmumos

Ls 11 306 790,-

- izdevumos

Ls 12 089 667,-

5.

Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada naudas līdzekļu un to izvietojumu pārskatu (veidlapa Nr. 1-1):

- naudas līdzekļi 2009.gada beigās
6.

Ls 1 390 962,-

Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskatu

(veidlapa Nr.5):
- ilgtermiņa nefinanšu aktīvi uz 31.12.2009.g
7.

Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada krājumu izmaiņu pārskatu (veidlapa Nr. 6):

- krājumi 2009.gada beigās
8.

Ls 28 329 801,-

Ls 50 143,

Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskatu

(veidlapa Nr.7-1 RADN):
- ieguldījuma uzskaites vērtība 2009.gada beigās

9.

Ls 4 812 154,-

Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskatu

(veidlapa Nr.7-1-ASOC):
- ieguldījuma uzskaites vērtība 2009.gada beigās

Ls 5 404,-

10. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskatu (veidlapa Nr. 7-3):
- ieguldījuma uzskaites vērtība 2009.gada beigās

Ls 756,-

11. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskatu (veidlapa Nr. 74):
- ieguldījuma uzskaites vērtība 2009.gada beigās

Ls 9 173,-
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12. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un avansu
maksājumiem (veidlapa Nr.8-AV).
13. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada pārskatu par debitoriem (prasībām) (veidlapa Nr.8-1):
- debitori 2009.gada beigās

Ls 508 106,-

14. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada pārskatu par kreditoriem (saistībām)(veidlapa Nr.8-2):
- kreditori 2009.gada beigās

Ls 6 291 216,-

15. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada pārskatu par aizņēmumiem (veidlapa Nr. 9-1):
- aizņēmumu neatmaksāta summa 2009.gada beigās

Ls 5 499 538,-.

16. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2009.gada pārskatu par galvojumiem (veidlapa Nr. 9-2):
- galvojumu neatmaksātā summa 2009.gada beigās

Ls 545 597,-

17. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pārskatu par budžeta izpildi (veidlapa Nr.2):
- pamatbudžeta ieņēmumi

Ls 9 617 710,-

- pamatbudžeta izdevumi

Ls 10 250 843,-

- speciāla budžeta ieņēmumi

Ls 128 800,-

- speciālā budžeta izdevumi

Ls 563 679,-

- ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi

Ls 475,-

- ziedojumu un dāvinājumu izdevumi

Ls 475,-

18. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pārskatu par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (veidlapa Nr. 2-DII).
19. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības budžeta iestāžu sarakstu (veidlapa Nr. 22),
20. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pārskatu par debitoru un kreditoru sastāvu (veidlapa Nr. 8-S).
Sēdes vadītājs

(paraksts)

J.Pavlovičs

IZRAKSTS PAREIZS
Olaines novada pašvaldības
domes sekretāre

I.Priedīte

Olaines novadā 23.04.2010.
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS UN GALVOJUMI

Olaines novada pašvaldības aizņēmumi

Aizdevējs
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Kopā

Mērķis
Papildus mācību
telpu izbūve piebūves
celtniecība Olaines
1. vidusskolā
Kohēzijas fonda
projekta
"Ūdenssaimniecības
attīstība Olainē un
Jaunolainē" Olaines
komponentes
īstenošanai
Papildus mācību
telpu izbūve piebūves
celtniecība Olaines
1. vidusskolā
Kohēzijas fonda
projekta
"Ūdenssaimniecības
attīstība Olainē un
Jaunolainē”
Jaunolaines
komponente
Kohēzijas fonda
projekta
"Ūdenssaimniecības
attīstība Olainē un
Jaunolainē Olaines
komponente
Stadiona
rekonstrukcijas
projektēšanai un
būvniecībai
0

Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

Aizņēmuma
līguma
summa

Atmaksātā
summa

Neapmaksātā
summa

24.08.2006

20.08.2026

LVL

300 000

-16 900

283 100

03.03.2008

20.01.2028

LVL

1 167 357

-60 644

1 106 713

13.03.2007

20.12.2026

LVL

2 700 000

-150 000

2 550 000

14.09.2009

20.08.2029

EUR

1 047 178

0

1 047 178

01.06.2009

20.05.2014

EUR

586 838

0

512 547

17.12.2008

20.12.2028

LVL

199 978

0

0

0

6 001 351

-199 978

0

-427 522

5 499 538
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Olaines novada pašvaldības galvojumi

Aizdevējs

Mērķis

Valsts
kase/Ziemeļu
investīciju
banka
Baltic
Trust Bank

Olaines pilsētas
siltumapgādes
rekonstrukcija
Olaines pilsētas
centralizētās
siltumapgādes
rekonstrukcijas
2.kārta
rekonstrukcijas
projekta un
dzīvojamo māju
kapitālo remonta
darbu
finansēšana

Baltic
Trust Bank

Baltic
Trust Bank

Aizņēmējs

dzīvojamo māju
kapitālo remonta
darbu finansēšana

Kopā

Līguma
parakstīšanas
datums

Valūtas
apzīmējums

Galvojuma
summa

09.07.2002

04.07.2024

USD

09.06.2003

08.07.2013

LVL

83400

42400

A/S
"Olaines
ūdens un
siltums"

07.07.2004

30.06.2014

EUR

94000

53761

18.05.2015

EUR

18.05.2005

0

0

0

467717

Neapmaksātā
summa

A/S
"Olaines
ūdens un
siltums"
A/S
"Olaines
ūdens un
siltums"

A/S "Olaines
ūdens un
siltums"
0

Atmaksas
termiņš

160000

0

805117

402755

111355

610271

PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS IESTĀDĒS UN UZŅĒMUMOS
2009.GADĀ

SADARBĪBA AR ĀRZEMJU PAŠVALDĪBĀM
Olaines novada pašvaldība un tās iestādes sadarbojas ar dažādām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, tādējādi sekmējot
attīstību un pieredzes apmaiņu. Gadu gaitā Olainei radušās vairākas sadraudzības pilsētas, ar kurām jau ilgstoši tiek
veidota sadarbība sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos: Zviedrijā – ar Karlskogu, Odeshogu, Vadstenu un Somijā
– ar pilsētu Riihimaki, Polijā – ar Nowa Saržinas pilsētu. Izveidojas sadraudzība ar Krievijas pilsētu Ivangorod un
Lietuvas pilsētu Anikščai.
Ar Odeshogu, Karlskogu, Riihimaki un Nowa Saržinu noslēgti sadraudzības un sadarbības līgumi. Noslēgtās
vienošanās paredz plaša spektra novada iedzīvotāju un organizāciju sadarbību - informācijas apmaiņu, sadarbību sociālās
palīdzības un veselības aprūpes jomā, izglītības un bērnu aprūpes jomā, pašvaldību īpašuma pārvaldīšanā, kultūras un
brīvā laika pavadīšanā, nevalstisko organizāciju un biedrību sadarbību, demokrātijas attīstībā, bezdarbnieku
nodarbinātībā, pašvaldību darbinieku kapacitātes un pašvaldību darba efektivitātes paaugstināšanā.
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KOPĪGI ĪSTENOJAMIE INVESTĪCIJU PROJEKTI AR CITĀM INSTITŪCIJĀM
Projekta/aktivitātes
nosaukums

„Ūdenssaimniecības
attīstība Olainē un
Jaunolainē” (projekts
akceptēts EK finansējuma
saņemšanai no Kohēzijas
fonda)

Peldbaseins Olainē

Bērnu rotaļu un atpūtas
laukuma izveide Olaines
pilsētā

2009.gadā
apgūta
finansējuma
summa
2009.gada projekti un projekti, kuru realizācija turpinās
AS
„Olaines
Vides ministrija,
ūdens un
Olaines novada
EUR
siltums”, SIA
pašvaldība,
2
325
000
„Zeiferti”,
ES Kohēzijas
(pašvaldības
fonds, AS
Olaines
līdzfinansēnovada
„Olaines ūdens un
jums)
pašvaldība,
siltums”, SIA
LR Vides
„Zeiferti”
ministrija
Projekta
realizētājs

Olaines
pilsētas dome

Olaines
novada
pašvaldība

Ielu, laukumu, pagalmu
un gājēju ietvju
atjaunošanas darbi

Olaines
novada
pašvaldība

Olaines 1.vidusskolas
sporta stadiona
rekonstrukcija

„Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Olaines
1.vidusskolā un Olaines

Finansu resursu
avoti

Olaines pilsētas
dome

Valsts
finansējums
programmas bērna
un ģimenes
stāvokļa
uzlabošanai
2009.gadam
3.1.sadaļas „Bērnu
rotaļu un atpūtas
laukuma izveide”
ietvaros

Projekta mērķis/rezultāts

Ūdenssaimniecības
sistēmas attīstība Olainē un
Jaunolainē: ūdensvada,
kanalizācijas un lietusūdens
tīklu izbūve, jaunu NAI
izbūve Olainē un
Jaunolainē. Projekts
pabeigts 2009.gada
novembrī.

Ls 219 500

Publiskā peldbaseina
izbūve Olainē. 2009.gada
februārī nodots
ekspluatācijā un martā
peldbaseins ir uzsācis savu
darbību

Ls 20 000

Daudzdzīvoklu māju
Zemgales 30 un Zemgales
32 iekšpagalmā izveidots
200 m2 liels publiski
pieejamais bērnu rotaļu un
atpūtas laukums, kurā
uzstādīts moderns, izturīgs,
fiziski attīstošs un iztēli
rosinošs rotaļu aprīkojums

Olaines novada
pašvaldība

Ls 12 100

Olaines
novada
pašvaldība,
AS „Olaines
ūdens un
siltums”

Olaines novada
pašvaldība, AS
„Olaines ūdens un
siltums”, Valsts
mērķdotācija

Ls 820 037

Olaines
novada
pašvaldība,
Olaines
1.vidusskola

Eiropas
Reģionālās
Attīstības fonds
(ERAF), valsts
budžets, Olaines

Ls 57 264

Turpinot pilsētas
labiekārtošanu, projekta
ietvaros tiks izbūvēts
Olaines 2.vidusskolas
skolas priekšlaukums no
Stacijas ielas puses,
iekšpagalms PII „Zīle”, ka
arī tika atjaunots papildus
bojātas ielas, laukumi,
pagalmi un gājēju ietves
Stadiona Zeiferta ielā 4,
Olainē rekonstrukciju
atbilstoši mūsdienu
prasībām: ar mākslīgo
futbola laukuma segumu
pēc FIFA prasībām,
mākslīgo skrejceļu un
vieglatlētikas sektoru
segumu pēc IAAF
prasībām un mākslīgo
segumu laukumam
basketbola un volejbola
spēlēm.
Olaines 1.vidusskolā tiks
modernizēti trīs
dabaszinātņu kabineti
(fizikas, ķīmijas un
bioloģijas) un matemātikas
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2.vidusskolā”

un Olaines
2.vidusskola

novada pašvaldība

kabinets. Olaines
2.vidusskolā tiks
modernizēti arī trīs
dabaszinātņu kabineti
(fizikas, ķīmijas un
bioloģijas) un matemātikas
kabinets. Abās vidusskolās
tiks izveidota dabaszinātņu
laboratorija, kurā iekārtos
21 darba vietas darbam ar
datoriem dabaszinātņu
pētījumu un analīžu
veikšanai. Turklāt
dabaszinātņu un
matemātikas pasniedzējiem
abās vidusskolās tiks
nodrošinātas darba vietas ar
datoriem un uzskates
materiāliem. Projekta
ietvaros plānots iegādāties
praktisko pētījumu un
laboratorijas darbu
veikšanai nepieciešamo
aprīkojumu un inventāru
abu vidusskolu
dabaszinātņu un
matemātikas kvalitatīvākai
apguves nodrošināšana
Projekta ietvaros tiks
iegādāti 36 stacionārie
datorkomplekti, kas
sastāvēs no sistēmbloka ar
tajā uzstādīto
programmatūru, monitora,
tastatūras un peles, 11
komplekti tiks iegādāti
Olaines 1.vidusskolai un 25
komplekti - Olaines
2.vidusskolai. Turklāt katrā
vidusskolā tiks izveidots
lokālais tīkls, kurā tiks
savienoti jaunie datori, un
tas savukārt tiks savienots
ar skolās jau esošo lokālo
tīklu
Piebūves būvniecība PII
„Magonīte”: sešas papildus
grupas, sporta zāle, virtuve,
noliktavas un
administrācijas telpas.
Jaunolaines stadionā ir
uzstādīts žogs un gumijas
segums

Izglītības kvalitātes un
efektivitātes uzlabošana,
veicot informatizāciju
Olaines 1.vidusskolā un
Olaines 2.vidusskolā

Olaines
novada
pašvaldība,
Olaines
1.vidusskola
un Olaines
2.vidusskola

PII „Magonīte”
rekonstrukcija Baznīcas ielā
1, Jaunolainē, Olaines
novadā

Olaines
novada
pašvaldība

Olaines novada
pašvaldība

Ls 854 433

Olaines
pagasta
padome

Olaines pagasta
padome

Ls 6 020

Olaines
novada
pašvaldība

Olaines novada
pašvaldība

Ls 17 485

Olaines novada
pašvaldība

Ls 20 442

Kapitāli izremontēta
mazā zāle, nomainīta grīda

Olaines pagasta
padome

Ls 44 954

Uzbūvēts skeitparks
Jaunolainē, Jaunolaines

Žoga izbūve un gumija
seguma uzstādīšana
Jaunolaines stadionā
Apgaismojuma izbūve
autoceļam Baložu stacija –
Rīti un autoceļam Lubauši Jaunolaine
Jaunolaines Kultūras
nama mazās zāles remonts
Par skeitborda laukuma
piegādi un uzstādīšanu

Olaines
novada
pašvaldība
Olaines
pagasta

Eiropas
Reģionālās
Attīstības fonds
(ERAF), valsts
budžets

Ls 25 409

Apgaismojuma līniju
izbūve
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padome un
SIA „Baltic B
S Company”

stadionā

PAŠVALDĪBU IESTĀŽU UN UZŅĒMUMU ATBALSTS
Olaines pašvaldība atbalsta savas iestādes gan finansiāli (sedz uzturēšanas, ekspluatācijas izmaksas, tehniskā personāla
darba algas, atsevišķo pasākumu finansēšana), gan sniedzot konsultācijas dažādu jautājumu risināšanā.
Kopā ar pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem tiek organizēti kopējie kultūras un sporta pasākumi novada iedzīvotājiem.
Olaines pašvaldība aktīvi sadarbojas ar pašvaldības uzņēmumiem, palīdzot risināt jautājumus ūdensapgādes, siltumapgādes,
labiekārtošanas, veselības un sociālās un citās jomās, kuri skar Olaines novada iedzīvotājus, kā arī realizējot kopīgus
projektus.
Uzņēmēju atbalstam 2009.gadā tika izveidota Attīstības un komunālo jautājumu komitejas uzņēmējdarbības informācijas
komisija.
SADARBĪBA AR CITĀM PAŠVALDĪBĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM
Kopā ar Mārupes un Babītes novadu ir dibināta biedrība „Pierīgas partnerība”. Dibināšanas sapulcē piedalījās pārstāvji
no trim novadu pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem. Biedrības „Pierīgas partnerība” galvenais
mērķis ir ar savu darbību stimulēt teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas ietver gan ekonomiskās un
sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Sadarbībai starp Partnerības teritorijas visām vietējās iniciatīvas grupām ir jāmazina ekonomiskās un sociālās atšķirības
partnerības teritorijā iekšēji un jānodrošina Partnerības teritorijas atpazīstamība ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un vides
jomā. Biedrības „Pierīgas partnerība” darbība tiek balstīta uz Pierīgas partnerības Attīstības stratēģijas īstenošanu. Stratēģijas
izstrādē un īstenošanā tiek aktīvi iesaistīti iedzīvotāji un viņu dažādo interešu pārstāvji, lai nodrošinātu aktīvu iedzīvotāju
iesaistīšanos dažādu ideju un projektu realizēšanā un savstarpējo sadarbību starp dažādu interešu grupām. Stratēģija ietver
rīcību plānu 2009-2013.gadu periodam finansējuma apgūšanai projektiem Lauku attīstības programmas (LAP) LEADER+
ietvaros. Stratēģija ietver rīcības plānu ar aktivitātēm un sasniedzamiem rezultātiem projektiem LAP 2007-2013 LEADER+
pasākuma ietvaros, un otru rīcības plānu ar aktivitātēm Zivsaimniecības fonda (ZF) atbalsta pasākumiem 2007.-2013. periodā
teritorijas attīstības stratēģijas īstenošanas ar LEADER pasākumiem. Stratēģijas rīcības plāni ietver rīcību īstenošanas
posmus, prioritātes, procedūras, projektu izvērtēšanas un uzraudzības mehānismi un vietējo iniciatīvas grupu projektu atlases
kritēriji.
Olaines novads ikdienā saskaras un risina dažāda veida problēmas, kuru risināšana bieži nav iespējama bez valsts pārvaldes
institūcijām, līdz ar to notiek regulāra sarakste, tikšanas un apspriedes. Dažādu nozaru ministrijas (LR Ekonomikas ministrija,
Vides ministrija, Satiksmes ministrija, Finanšu ministrija, Veselības ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs un citas)
piedalās vai koordinē Olaines novada infrastruktūras investīciju projektus, palīdz ar konsultācijām.
2005.gada maijā Olaines pilsētā atvērts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas rajona nodaļas klientu apkalpošanas
punkts Zemgales ielā 33. Tas nodrošina Olaines novada iedzīvotājiem iespēju visus nepieciešamos jautājumus risināt tepat uz
vietas. Aģentūra sniedz iedzīvotajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumus - piešķir, aprēķina, pārrēķina un izmaksā
pensijas, pabalstus un atlīdzības, kā arī izmaksā atsevišķus valsts sociālos pabalstus un sniedz iedzīvotājiem individuālas
konsultācijas par sociālās apdrošināšanas jautājumiem. Sociāli apdrošinātās personas aģentūrā var saņemt: vecuma,
invaliditātes, apgādnieka zaudējuma, izdienas pensijas; slimības, maternitātes, paternitātes, bezdarbnieka un apbedīšanas
pabalstus; atlīdzību par darbspējas zaudējumu; kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;
atlīdzību par papildu izdevumiem (ārstēšanās, medikamentu un tehnisko palīglīdzekļu iegāde, rehabilitācija) sakarā ar
nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. Visi iedzīvotāji var saņemt valsts sociālos pabalstus: bērna piedzimšanas, bērna
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kopšanas, ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu; sociālā nodrošinājuma
pabalstu, pabalstus transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta pārvietošanās, Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu;
atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.
Olaines pilsētā atrodas arī Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālā filiāles klientu apkalpošanas centrs.
Olaines pilsētā, Kūdras ielā 27 atrodas Probācijas dienesta filiāle. Daudzas pilsētas iestādes sadarbojas ar Probācijas
dienesta filiāli.

91

