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PRIEKŠVĀRDS
Olaines novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats ir sagatavots atbilstoši LR likuma "Par pašvaldībām"
72.panta, 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 pārmaiņām Olaines novadā 2018. gadā, kā arī informēt par finanšu līdzekļu izmantošanu. 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 veicinātu iedzīvotāju izpratni par pašvaldības darbu un novadā
notiekošo, rosinātu priekšlikumus tālākai darbībai un maksimāli iesaistītu viņus lēmumu pieņemšanas procesā un to
īstenošanā.
Olaines novada dome un pašvaldība turpina darbu Olaines novada iedzīvotāju labā, koordinējot un saskaņojot
pašvaldības, valsts un uzņēmēju intereses, kā arī citādi veicinot novada attīstību.
Šis dokuments ir pieejams jebkuram interesentam – Olaines Bibliotēkā, Jaunolaines Bibliotēkā, Gaismu Bibliotēkā,
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pašvaldības interneta mājaslapā www.olaine.lv, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Olaines novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt ierosinājumus un priekšlikumus pašvaldības darba Olaines
novadā uzlabošanā. Darbosimies vairāk, labāk, aktīvāk un visi kopā!
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PAMATINFORMĀCIJA. OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
Olaines novads tika izveidots 2009. gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā un sastāv no Olaines pilsētas
un Olaines pagasta (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 teritorija ir 29 831,9 ha liela, kas sadalīta divās daļās, kurām nav kopīgas robežas.
Olaines novada veiksmīgais ģeogrāfiskais stāvoklis sekmē uzņēmējdarbības, tranzīta un kvalitatīvu pakalpojumu
attīstību. Novadā dzīvo 20 265 iedzīvotāji.

Novada administratīvais centrs ir Olaines pilsēta (Zemgales iela 33), kurā atrodas iestāde - Olaines novada
pašvaldība. Lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu pieejamību Olaines pagasta iedzīvotājiem, darbojas Olaines
pagasta pārvalde, kura atrodas Meža ielā 2, Jaunolainē.
Iestādei „Olaines novada pašvaldība” pakļautas:
1.

iestādes:

1.1. Olaines 1. vidusskola ar struktūrvienību Olaines sākumskola;
1.2. Olaines 2. vidusskola;
1.3. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Dzērvenīte”;
1.4. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”;
1.5. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Magonīte”;
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1.6. Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”;
1.7. Olaines Mūzikas un mākslas skola;
1.8. Olaines Kultūras centrs ar struktūrvienībām: Olaines Kultūras nams, Jaunolaines Kultūras nams, Olaines
Bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu, Jaunolaines Bibliotēka, Gaismu Bibliotēka;
1.9. Olaines Sporta centrs ar struktūrvienībām: Olaines Peldbaseins, Jaunolaines Stadions un skeitparks, Olaines
Stadions, Olaines Slidotava un skeitparks, Olaines 2. vidusskolas stadions, Olaines Sporta nams, Jaunolaines
Sporta nams;
1.10. Olaines Vēstures un mākslas muzejs;
1.11. Pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests”;
2. struktūrvienības:
2.1. Olaines novada bāriņtiesa;
2.2. Olaines novada pašvaldības būvvalde;
2.3. Olaines novada pašvaldības policija;
2.4. Pieaugušo izglītības centrs;
2.5. Olaines Jauniešu centrs "Popkorns";
3. kapitālsabiedrības:
3.1. AS „Olaines ūdens un siltums” – pašvaldībai 100% piederoša kapitālsabiedrība – 9 138 072 kapitāla daļas;
3.2. SIA „Zeiferti” – pašvaldībai 100% piederoša kapitālsabiedrība – 4 857 883 kapitāla daļas;
3.3. SIA „Zemgales 29” – pašvaldībai pieder 41 kapitāla daļa, kas sastāda 53.94737%;
3.4. SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” – pašvaldībai pieder 1075 daļas, kas sastāda 2.32262%;
3.5. SIA „NKC” (Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas centrs) – pašvaldībai pieder
10 kapitāla daļas, kas sastāda 5.71429% (centrs dibināts ar mērķi izstrādāt un realizēt arodizglītības
programmas jauniešiem un bezdarbniekiem).
4.

nodibinājumi: Nodibinājums “Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”.

5.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome izveido komisijas:
5.1. no deputātiem un pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem:
5.1.1.

Vēlēšanu komisiju;

5.1.2.

Administratīvo komisiju;

5.2. no deputātiem un pašvaldības administrācijas darbiniekiem:
5.2.1.

Ētikas komisiju - pašvaldības darbinieku un deputātu profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu
pārkāpumu izskatīšanai;

5.2.2.

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisiju - lēmumu pieņemšanai par
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā;

5.2.3.

Medību koordinācijas komisiju – medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjoma, pakāpes, materiālo
zaudējumu apmēra noteikšanai, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.
Komisijā iekļaujot pārstāvi, no Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta un pa vienam
pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas
izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru.

5.3. no pašvaldības administrācijas darbiniekiem: Iepirkumu komisiju.
Atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai pašvaldība veido darba grupas vai komisijas.
Olaines novada pašvaldības funkcijas ir noteiktas LR likumā „Par pašvaldībām”, bet Olaines novada pašvaldības
darba organizācijas pamatprincipi noteikti saistošajos noteikumos „Olaines novada pašvaldības nolikums”. Olaines
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novada pašvaldības nolikumā ir atrunāts teritoriālais iedalījums, struktūra, pilnvaras, funkcijas u.c. (nolikums pieejams
pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv).
2017. gada 3. jūnijā Olaines novada domē ievēlēti 17 deputāti:
Andris Bergs

Olaines novada domes priekšsēdētājs

Inta Purviņa

priekšsēdētāja pirmā vietniece

Aleksandrs Čmiļs

priekšsēdētāja otrais vietnieks

Līga Gulbe
Jānis Precinieks
Jānis Kuzmins
Armands Znotiņš
Ģirts Stepka
Ināra Brence
Andris Greidāns
Deniss Ļebedevs

deputāti

Irina Novohatjko
Vladimirs Borovskis
Oļegs Novodvorskis
Māris Vanags
Sandris Kalniņš
Oskars Galanders
Domes darbu vada priekšsēdētājs – Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece Inta Purviņa un priekšsēdētāja otrais
vietnieks Aleksandrs Čmiļs. Pašvaldības izpilddirektors – Ģirts Batrags organizē Olaines novada pašvaldības
administrācijas darbu, organizē un kontrolē domes pieņemto lēmumu izpildi.
2018. gadā notikušas 16 domes sēdes, kurās pieņemti 610 lēmumi. Domes sēdē apspriestie jautājumi pirms tam tiek
izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās, kurās strādā domē ievēlētie deputāti:
•

Finanšu komitejas priekšsēdētājs – Andris Bergs, komitejas locekļi - Inta Purviņa, Armands Znotiņš, Ināra
Brence, Jānis Kuzmins, Andris Greidāns, Deniss Ļebedevs, Aleksandrs Čmiļs, Vladimirs Borovskis, Oskars
Galanders;

•

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja - Inta Purviņa, komitejas locekļi – Līga
Gulbe, Jānis Precinieks, Ģirts Stepka, Ināra Brence, Jānis Kuzmins, Irina Novohatjko, Sandris Kalniņš;

•

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs - Deniss Ļebedevs, komitejas locekļi – Ģirts
Stepka, Armands Znotiņš, Andris Greidāns, Aleksandrs Čmiļs, Irina Novohatjko, Oļegs Novodvorskis, Māris
Vanags.

Olaines novada domes kārtējās sēdes, kurās aicināti piedalīties arī Olaines novada iedzīvotāji, notiek vienu reizi
mēnesī, trešdienā, plkst. 15.00, sēžu zālē - Zemgales ielā 33, 3. stāvā, Olainē. Ja nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas
sēdes. Attīstības un komunālo jautājumu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēžu laikus un vietu nosaka ar domes lēmumu.
Ar domes sēdes darba kārtību iedzīvotāji var iepazīties pie informācijas stenda Zemgales ielā 33 un pašvaldības
interneta mājaslapā www.olaine.lv ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās domes sēdes. Informācija par pieņemtajiem
lēmumiem tiek publicēta pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis” un interneta mājaslapā
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www.olaine.lv, kur tiek publicēti arī domes sēžu audio ieraksti. Iedzīvotāji, uz kuriem attiecas konkrētais lēmums,
lēmuma norakstus/protokola izrakstus saņem pa pastu, e-pastā vai pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centrā. Visi protokoli ir publiski pieejami uz vietas Olaines novada pašvaldībā.
Olaines pagasta pārvaldes funkcijas:
•

pieņemt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no apmeklētājiem, sniegt informāciju pa telefonu un atbildēt
uz apmeklētāju mutiskiem jautājumiem un priekšlikumiem; reģistrēt datorizēti lietvedības programmā un
nodrošināt to nogādāšanu pašvaldībā; sniegt palīdzību iesniegumu noformēšanā;

•

sniegt apmeklētājiem pašvaldības rīcībā esošo informāciju par novada teritorijā izvietoto pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu, institūciju, nevalstisko organizāciju, valsts organizāciju atrašanās vietu, darbību un pakalpojumiem
iedzīvotājiem, dokumentu lietu kārtošanas secību;

•

sagatavot, pavairot, izsniegt pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu, kā arī valsts un citu pašvaldību
informatīvos materiālus, veidlapas;

•

izvietot/regulāri atjaunot pašvaldības informatīvos materiālus informācijas stendos Olaines pagastā;

•

reģistrēt domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora apmeklētājus noteiktajos
pašvaldības pieņemšanas laikos; nodrošināt pašvaldības nodaļu/struktūrvienību/iestāžu darbinieku iedzīvotāju
pieņemšanu Olaines pagasta pārvaldes telpās pašvaldības noteiktajās dienās (saskaņā ar noteikto grafiku);

•

reģistrēt apmeklētāju mutvārdos izteiktos priekšlikumus un sūdzības žurnālā un ar tiem iepazīstināt
pašvaldības izpilddirektoru.

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra, Olaines novada pašvaldības kancelejas un
Olaines pagasta pārvaldes sniegtie pakalpojumi
Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma
saņēmējs

Maksa par
pakalpojumu

Visa veida iesniegumu
(informācijas pieprasījumu)
pieņemšana, reģistrēšana

Fiziska/juridiska
persona

bez maksas

Informācijas sniegšana
klātienē un telefoniski

Fiziska/juridiska
persona

bez maksas

Iedzīvotāju pierakstīšana uz
pieņemšanu pie pašvaldības
amatpersonām

Fiziska/juridiska
persona

bez maksas

Fiziska persona

bez maksas par
pirmreizēju
apliecības
izsniegšanu

Dokumentu noformēšana
nacionālās pretošanās
kustības dalībnieka statusa
piešķiršanai

Pakalpojuma sniedzējs
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrs
Zemgales iela 33, Olaine
vai
Olaines pagasta pārvalde, Meža iela 2, Jaunolaine
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrs
Zemgales iela 33, Olaine
vai
Olaines pagasta pārvalde, Meža iela 2, Jaunolaine
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrs
Zemgales iela 33, Olaine
vai
Olaines pagasta pārvalde, Meža iela 2, Jaunolaine
Olaines novada pašvaldība, Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrs
Zemgales iela 33, Olaine
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Olaines novada pašvaldības nodevu objekti un likme
Likme,
EUR

Nodevas objekts
Domes sēžu protokolu:
atkārtoti pieprasītie izraksti, protokolu pielikuma noraksti un kopijas

1.50
(par vienu lapu)
3.00
(par vienu lapu)

trešajai personai izsniegtie protokolu izraksti, protokolu pielikuma noraksti un kopijas
Dokumenti no Olaines novada pašvaldības arhīva:
par vienu A4 lapu

4.00

par katru nākamo A4 lapu tam pašam dokumentam

1.50

par vienu A3 lapu

7.00

par katru nākamo A3 lapu tam pašam dokumentam

3.00

Izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva par laulības, dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju
(tajā skaitā izziņa par reģistra neesamību arhīvā).

2.00

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību
Cita veida izziņa par nekustamo īpašumu
Izziņa par plānoto/atļauto īpašuma izmantošanas veidu

4.00
3.00
7.00

Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem
Izziņa par ēku piederību, tiesiskumu, neesamību dabā, jaunbūvēm
Citu pašvaldības vai domes izstrādāto oficiālo dokumentu apliecinātas kopijas
Atļauja par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās:

7.00
3.00
3.00

maza mēroga (izklaidējoša rakstura) publiska pasākuma rīkošanai (atrakcija, spēles, loterija,
u.tml.) – par vienu dienu
liela mēroga (izklaidējoša rakstura) publiska pasākuma rīkošanai (karuseļi, cirks, piepūšamās
atrakcijas u.tml.) – par vienu dienu
Par reklāmas izvietošanu Olaines novada administratīvajā teritorijā:
Parasta, telpiska reklāma
uz gadu
uz mēnesi
uz dienu

7.00
30.00

20.00 EUR/par
kv.m
2.00 EUR/par
kv.m
0.20 EUR/par
kv.m

Gaismas reklāma (gaismas kastes un telpiskie objekti ar iemontētu izgaismojumu)
uz gadu
uz mēnesi
uz dienu

7.00 EUR/par
kv.m
0.70 EUR/par
kv.m
0.07 EUR/par
kv.m

Mobilai reklāmai
uz dienu

0.30 EUR/par
kv.m
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IEDZĪVOTĀJI OLAINES NOVADĀ 2018. GADĀ
Iedzīvotāju skaits Olaines novadā
Gads

Iedzīvotāju skaits
(dzīvesvietas deklarēšana)

Dzīvesvietas
norādīšana

Dzīvesvietas
reģistrēšana

2016.
2017.
2018.

19 721*
19 682
19 812

6
6
5

4
3
2

Nav spēkā
reģistrācija
dzīvesvietā
496
485
446

Kopā

20 227*
20 176
20 265

* - informācija sarkanā krāsā ir saskaņā ar PMLP datiem uz 01.01.2019.
* - informācija zaļā krāsā ir saskaņā ar Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem
Gads

2016.

2017.

2018.

Iedzīvotāju skaits
Olaines pilsētā
Iedzīvotāju skaits
Olaines pagastā
Iedzīvotāju skaits
Olaines pilsētā
Iedzīvotāju skaits
Olaines pagastā
Iedzīvotāju skaits
Olaines pilsētā
Iedzīvotāju skaits
Olaines pagastā

Gads

Dzimums

2016.

vīrietis
sieviete
vīrietis
sieviete
vīrietis
sieviete

2017.
2018.

Iedzīvotāju skaits
(dzīvesvietas
deklarēšana)
11 268

Dzīvesvietas
norādīšana

Dzīvesvietas
reģistrēšana
3

Nav spēkā
reģistrācija
dzīvesvietā
290

2

8 453

11 563

4

1

206

8 664

11 044

3

2

293

11 342

8 638

3

1

192

8 834

10 952

2

2

266

11 222

8 860

3

0

180

9 043

Iedzīvotāju skaits
(dzīvesvietas
deklarēšana)
9 071
10 650
9 046
10 609
9 184
10 628

Dzīvesvietas
norādīšana

Dzīvesvietas
reģistrēšana

5
1
6
2
4
1

2
2
2
2
1
1

Nav spēkā
reģistrācija
dzīvesvietā
312
184
307
182
279
167

Kopā

Kopā

9 390
10 837
9 361
10 795
9 468
10 797

Dzimstība, mirstība
Gads

2016.
2017.
2018.

Dzimušo skaits
Kopā dzimušie
No tiem Olaines
Olaines novada
novada
iedzīvotāji
Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēto
skaits
194
138
197
134
220
134

Mirušo skaits
Kopā mirušie (gan Olaines novada No tiem Olaines novada
iedzīvotāji, gan personas no
Dzimtsarakstu nodaļā
Olaines cietuma (kurām deklarēta
reģistrēto skaits
dzīvesvieta ārpus Olaines novada))
223 (t.sk. 5 cilvēki cietumā)
205
229

196
168
182

Galvenās vecuma grupas
Gads

Līdz darbspējas
vecumam

2016.

kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes
kopā
t.sk. vīrieši

2017.

Iedzīvotāju skaits
(dzīvesvietas
deklarēšana)
3 202
1 579
1 623
3 174
1 577

Dzīvesvietas
norādīšana

Dzīvesvietas
reģistrēšana

1
0
1
1
0

1
0
1
1
0

Nav spēkā
reģistrācija
dzīvesvietā
34
19
15
29
12

Kopā

3 169
1 566
1 603
3 205
1 589
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2018.

t.sk sievietes
kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes

Gads

Darbspējas
vecumā

2016.

kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes
kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes
kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes

2017.

2018.

Gads

Pēc darbspējas
vecuma

2016.

kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes
kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes
kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes

2017.

2018.

1 597
3 239
1 610
1 629

1
1
0
1

1
1
0
1

157
17
7
10

1 616
3 258
1 617
1 641

Iedzīvotāju skaits
(dzīvesvietas
deklarēšana)
12 703
6 257
6 446
12 707
6 278
6 429
12 684
6 306
6 378

Dzīvesvietas
norādīšana

Dzīvesvietas
reģistrēšana

Kopā

4
4
0
4
4
0
3
3
0

1
1
0
1
1
0
1
1
0

Nav spēkā
reģistrācija
dzīvesvietā
412
273
139
412
269
143
375
246
129

Iedzīvotāju
skaits(dzīvesvietas
deklarēšana)
3 816
1 235
2 581
3 801
1 235
2 581
3 889
1 268
2 621

Dzīvesvietas
norādīšana

Dzīvesvietas
reģistrēšana

1
1
0
1
1
0
1
1
0

2
1
1
1
0
1
0
0
0

Nav spēkā
reģistrācija
dzīvesvietā
50
20
30
44
18
26
54
26
28

13 120
6 535
6 585
13 124
6 552
6 585
13 063
6 556
6 507
Kopā

3 869
1 257
2 612
3 847
1 243
2 604
3 944
1 295
2 649

Bērnu vecuma struktūra
Gads

2016.

2017.

2018.

Gads

2016.

2017.

2018.

0-6 gadu
vecumā
kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes
kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes
kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes
7-18
(neieskaitot)
gadu vecumā
kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes
kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes
kopā
t.sk. vīrieši
t.sk sievietes

Iedzīvotāju skaits
(dzīvesvietas
deklarēšana)
1 458
729
729
1 451
737
714
1 510
769
741
Iedzīvotāju skaits
(dzīvesvietas
deklarēšana)
2 272
1 125
1 147
2 285
1 116
1 169
2 313
1 131
1 182

Dzīvesvietas
norādīšana

Dzīvesvietas
reģistrēšana

1
0
1
1
0
1
1
0
1

1
0
1
0
0
0
0
0
0

Dzīvesvietas
norādīšana

Dzīvesvietas
reģistrēšana

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
1
1
0
1

Nav spēkā
reģistrācija
dzīvesvietā
3
2
1
5
2
3
3
1
2
Nav spēkā
reģistrācija
dzīvesvietā
48
29
19
32
17
15
18
8
10

Kopā

1 463
731
732
1 457
739
718
1 514
770
744
Kopā

2 320
1 154
1 166
2 318
1 133
1 185
2 332
1 139
1 193
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Nacionālais sastāvs 2018. gadā
Tautība

Iedzīvotāju skaits
(dzīvesvietas
deklarēšana)
8 849
217
421
1 098
7 456
623
497
651

latvietis
lietuvietis
pārējie
baltkrievs
krievs
ukrainis
polis
neizvēlēta

Dzīvesvietas
norādīšana

Dzīvesvietas
reģistrēšana

0
1
0
0
4
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0

Nav spēkā
reģistrācija
dzīvesvietā
136
9
47
16
201
25
10
2

Kopā

8 986
227
468
1 114
7 662
648
507
653

Nacionālais sastāvs pa gadiem
Tautība
latvietis
lietuvietis
pārējie
baltkrievs
krievs
ukrainis
polis
neizvēlēta

2017. gads
8 842
222
443
1 148
7 727
645
511
638

2018. gads
8 986
227
468
1 114
7 662
648
507
653

Sadalījums pēc pilsonības
Pilsonība

Latvijas pilsonis
Latvijas nepilsonis
bezvalstnieks
pārējie

Iedzīvotāju
skaits
(dzīvesvietas
deklarēšana)
14984
3943
2
883

Dzīvesvietas
norādīšana

3
1
0
1

Dzīvesvietas
reģistrēšana

2
0
0
0

Nav spēkā
reģistrācija
dzīvesvietā
249
179
0
18

Kopā

15 238
4 123
2
902

Sadalījums pēc pilsonības pa gadiem
Pilsonība
Latvijas pilsonis
Latvijas nepilsonis
bezvalstnieks
pārējie

2017. gads
15 081
4 237
2
857

2018. gads
15 238
4 123
2
902

Citi dati no Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļas
Laulības

2016.
111

2018.
92

17

2017.
86
(t.sk. 3 noslēgtas
cietumā)
17

Zelta kāzas
Dimanta kāzas

2

1

3

Jaundzimušo svinīgajos
pasākumos apsveikto
jaundzimušo skaits

190

186

129 (izsniegtas 30 apsudrabotas melhiora
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karotītes; izsniegti 99 sudraba vērdiņi).
2018. gadā 30 personām izmaksāts bērnu

11

piedzimšanas pabalsts 150 euro apmērā un
191 personai - 300 euro apmērā.
Vārda/ uzvārda maiņa
Tautības ieraksta maiņa
Personu skaits kopā, kas
deklarēja dzīvesvietu
Olaines novadā
(www.latvija.lv, pmlp, uz
vietas iestādē)

1vārda maiņa,
10 uzvārda
maiņas
1

1vārda maiņa,
12 uzvārda maiņas

2 vārda maiņas, 8 uzvārda maiņas

nav

nav

1 652, no tām

1 715, no tām

1 662 , no tām

348 uz vietas
iestādē

350 uz vietas iestādē

1288 personas, kas deklarējušas dzīvesvietu
Olaines
novadā,
izmantojot
portālu
www.latvija.lv pakalpojumus;
21 persona, kura dzīvesvietu Olaines novadā
deklarējušas, izmantojot PMLP pakalpojumus,
kārtojot Uzturēšanās atļaujas;
229 personas, kuras savu dzīvesvietu
deklarējušas Olaines novadā, iesniedzot
dzīvesvietas deklarāciju Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļā;

Personu skaits, kurām
anulētas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu
Olaines novadā (saskaņā ar
Olaines nov. pašvaldības
izpilddirektora lēmumu)

170

158

124 personām deklarēta dzīvesvieta Olaines
novadā vienlaicīgi ar dzimšanas fakta
reģistrāciju Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļā.
127

Personu skaits, kuras
deklarējušas dzīvesvietu
citā pašvaldībā
(PMLP dati)

916

848

742

PERSONĀLS
Amata vietu skaits Olaines novada pašvaldībā 2018. gadā – 105.
Faktiskais vidējais darbinieku skaits ir 8,7 (tika nodarbināti 104 speciālisti, no tiem 1 darbinieks projekta ietvaros,
t.sk. pašvaldības administrācija – 70, bāriņtiesa – 6, Olaines pagasta pārvalde – 1, pašvaldības policija – 24, Pieaugušo
izglītības centrs - 3).
Personāla izglītība: 79 darbiniekiem (76%) ir augstākā izglītība (no tiem 29 darbiniekiem ir maģistra grāds), 16
darbiniekiem (15%) – vidējā speciālā izglītība un 9 darbiniekiem (9%) – vidējā izglītība. Ierēdņi nav.
Personāla mainība 2018. gadā – 9 cilvēki atbrīvoti, 11 darbinieki pieņemti.
Personāla sadalījums pa dzimuma grupām: sievietes – 73 (70%) un vīrieši – 31 (30%).
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Personāla skaitliskais sadalījums pa vecuma grupām
vecums

darbinieku skaits

20-24

1

25 – 29

7

30 – 34

9

35 – 39

15

40 – 44

19

45 – 49

14

50 – 54

8

55 – 59

10

60 – 64

12

65 – 69

4

70 – 74

4

75 – 79

1

Darba kontroles, informācijas un pieredzes apmaiņai darbinieku starpā divas reizes mēnesī notiek darbinieku
sanāksmes un sapulces. Olaines novada pašvaldība pievērš lielu uzmanību personāla izglītošanai un darbinieku
kvalifikācijas celšanai. Katram administrācijas darbiniekam viņa profesionalitātes pilnveidošanai tiek piedāvāta iespēja
(vismaz vienu reizi gadā) apmeklēt attiecīgos seminārus vai kursus.
Lai veicinātu informācijas apmaiņu un operatīvi risinātu kopējas problēmas, vienreiz katru mēnesī notiek kopējās
sapulces, kurās piedalās visu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārstāvji, kā arī Olaines novadā esošo valsts iestāžu
pārstāvji.

2018. GADA GALVENĀS PRIORITĀTES UN TO ĪSTENOŠANA
Pārskata gadā tika noteiktas šādas pašvaldības prioritātes:
✓

novada attīstība un teritorijas labiekārtošana;

✓

sociālā aizsardzība.

NOVADA ATTĪSTĪBA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
Saskaņā ar likumu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 2009. gadā tika izveidota Olaines novada
pašvaldība, apvienojot Olaines pagastu ar Olaines pilsētu, tajā skaitā apstiprinot Olaines pilsētas un Olaines pagasta
teritorijas plānojumus.
Saistošie noteikumi Nr. 6 “Olaines pilsētas teritorijas plānojums 2004.-2016.”, tajā skaitā “Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”, apstiprināti 2005. gada 28. septemrī Olaines pilsētas domē (prot. Nr.14., 5.p.).
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 sēdes lēmumu Nr.15 (sēdēs prot.
pielikums Nr.15, 3.§.).

13

2018. gadā tika pabeigts darbs pie Lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada
Olaines pagasta teritorijas plānojumu.
2018. gadā turpinās darbs pie “Olaines novada teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam” izstrādes.
Ņemot vērā 2018. gada prioritātes, daudz uzmanības veltīts novada teritorijas labiekārtošanai un infrastruktūras
attīstībai. Lai uzlabotu iedzīvotāju drošību un sniegtu iespēju ērti pārvietoties arī diennakts tumšajā laikā, Olaines
novada teritorijā papildus izbūvēts ārējais apgaismojums un veikti apgaismojuma daļējas rekonstrukcijas darbi:
1.

Zemgales ielā, Olainē veikta esošas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija (posmā Rīgas iela – Zeiferta iela)

2.

Uzstādīts apgaismojums Līdumu karjerā, Olaines pagastā

3.

Veikta apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija gājēju celiņam uz Olaines industriālo zonu (posmā Jelgavas iela –
Celtnieku iela)

4.

Veikta apsaismojuma sistēmas izbūve Stacijas ielā, Olainē (posmā Dzērvenītes iela – Parka iela)

5.

Izbūvēta apgaismojuma sistēma Lubaušu gājēju velosipēdu celiņam (posmā Lubauši – tunelis A8)

6.

Veikta Olaines PII "Dzērvenīte" bērnu laukuma apgaismojuma izbūve Zemgales ielā 39, Olainē

7.

Izbūvēts apgaismojums 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršrutā Jelgavas ielā 5, Olainē

8.

Ielu apgaismojuma attālinātās vadības uzstādīšana Olaines novadā

9.

Izbūvēts elektrības pieslēgums Rīgas ielā 23, Olainē
Ar pašvaldības līdzfinansējumu (50-80%) veikti infrastruktūras atjaunošanas un uzlabošanas darbi dārzkopības

kooperatīvajās sabiedrībās:
•

DKS “Celtnieks”, DKS “Tiltiņi”, DKS “Zīles”, DKS “Ezītis”, DKS “Ostenieks” atjaunoja meliorācijas
sistēmu;

•

Biedrība Vevi, DKS “Tiltiņi”, Biedrība Grēnes, DKS “Ceriņi M”, DKS “Ziediņi”, DKS “Ezītis”, DKS
“Puriņi”, DKS “Rītausma”, DKS “Lejas-1”, DKS “Lazdas”, DKS “Gavana”, DKS “Ielieči-2”,

DKS

“Komutators”, DKS “Rīts”, DKS “Ozollejas”, DKS “Vaivadi”, DKS “Ābele O” , DKS “Atlantika”, DKS
“Stars” veica koplietošanas ceļu periodiskās uzturēšanas darbus, t.sk., atjaunoja ceļu segumu un izbūvēja ceļus;
•

DKS Rīts, DKS "Aurora-Dārziņi" un DKS VEF Baloži izbūvēja ielu apgaismojuma sistēmas;

•

DKS Rīts izveidoja sporta un atpūtas laukumu.

Olaines novada pašvaldību ceļu un ielu tīkla kopgarums ir 114,86 km (t.sk., asfalta segums (jeb cietais segums) –
47,73 km, grants segums vai bez seguma (jeb mīkstais segums) – 67,13 km).
2010. gadā izstrādāta Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programma 2011. – 2020. gadam, kura katru
gadu tiek aktualizēta un, atbilstoši kārtējā gada budžetam, realizēta. 2018. gadā, turpinot Olaines novada ceļu seguma
rekonstrukcijas programmu 2011. – 2020. gadam, izvērtējot reālo ceļu un ielu tehnisko stāvokli, no pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem veikti ieguldījumi šādos ceļos:
1.

CA002 Pēternieki–Ķesteri atjaunošana

2.

CA023 Namiķi–Birzuļi, t.sk., tilta pār Misas upi atjaunošana

3.

Gājēju velosipēdistu ceļš Jaunolaine-Lubauši-A8 (tunelis) izbūve (pa posmiem Jaunolaine-Lubauši un Lubauši-

14

A8 (tunelis))
4.

Izbūvēta autobusa pieturvieta Baznīcas ielā Jaunolainē

5.

Izbūvēti gājēju celiņi Jaunolainē (bērnu rotaļu laukumā)

6.

Izbūvēts asfaltbetona segums Grāvja ielā

7.

Atjaunots brauktuves segums Jelgavas un Rīgas ielas krustojumā Olainē

8.

Izbūvēta gājēju ietve Jelgavas ielā (Celtnieku iela-Rīgas iela) Olainē

9.

Ieklāts asfaltbetona segums Mednieku ceļā (posmā no Pieneņu līdz Upenieku ielām)

10.

Ieklāts asfaltbetona segums ciemata Grēnes ielās (līdzfinansējuma projekts)

11.

Uzsākta asfaltbetona seguma atjaunošana Zemgales ielā Olainē pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas
(ieklāta asfaltbetona apakškārta)

Papildus rekonstrukcijas darbiem atbilstoši ceļu un ielu faktiskajam stāvoklim tiek veikti arī periodiskās uzturēšanas
(atjaunošanas) darbi, greiderēšanas darbi, šķembu piebēršana un bedrīšu remonts.
Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programmas izpilde
Ceļa nosaukums
CA010 Rīgas apvedceļš – Virši
CA005 Tīreļi – atkr. Izgāztuve (no A8 līdz SIA „Pinus E”(Jauntīreļi))
CB008 Kalte – Lubaušu ferma (no Meža ielas līdz CB009)
CA002 Pēternieki - Ķesteri
CA006 Rubeņi - Libieši
CA016 A-8 – kūdras fabrika
CB009 Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine (no A5 līdz CB008)
CA032 Ceļš no V7 līdz d/s „Liepas”, „Druva”, „Jāņupe”
IL005 Priežu iela
CA020 Codes ceļš – Strēlnieki (līdz baznīcai)
CA007 Pastnieki – Birzuļu ceļš (līdz tiltam)
I-25 Dalbes iela
Stacija – Olaine piebraucamais ceļš
CB008 Kalte – Lubaušu ferma (no Jaunolaines līdz pagriezienam uz Mežezeru un SIA
Velsens)
I-2 Zemgales iela (posmā Drustu gatve – Dalbes iela)
IL002 Meža iela (gar stadionu)
Piebraucamais ceļš (Kalte-Andrejbaudas)
Olaine-Mednieki (posmā no Maxima noliktavām līdz ciematam Grēnes)
IL005 Priežu iela
CA024 Bērzpils – Brāļu kāpi (no V13 līdz „DOMMO BIZNESA PARKS”)
CB008 Kalte – Lubaušu ferma (no pagrieziena uz Mežezeru un SIA Velsens līdz CB009
Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine (no A5 līdz A8))
CA014 Cukurciema (ganu) ceļš; Akācijas iela
CB009 Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine (no A5 līdz A8)
CB019 Uzvaras līdums – Ziemeļu mala (no Dalbes ielas līdz V1088 Pievedceļš Klīves
karjeram)
Vērdiņu iela
CA024 Bērzpils – Brāļu kāpi (no V13 līdz „DOMMO BIZNESA PARKS”)
CB008 Kalte – Lubaušu ferma (no Meža ielas līdz CA006 Rubeņi-Lībieši darbnīcām)
CA032 Vecais Iecavas ceļš (Iecavas ceļš – Puriņi (Jāņupes karjers))
CB009 Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine (CB008 līdz dz.mājām)
Olaine-Mednieki
CA010 Rīgas apvedceļš – Virši – turpinājums
CA005 Tīreļi – atkr. Izgāztuve (turpinājums)

Garums
(km)
3,7
0,63
4,4
0,8
1,56
1,8
1,7
0,45
0.25
0,45
1,150
0,670
0,253
1,040

Progress
Līdz 2013
Līdz 2013
Līdz 2013
Līdz 2013
Līdz 2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

0,100
0,220
0,480
0,680
0,1
0,200

2014
2014
2014
2014-2015
2015
2017

2,900

2016-2017

0,8
1,16

Plānots
2019.gadā

3,265
0,7
0,260
1,5
1,270
1,2
3,728
0,800

Plānots
2020.+

3,600
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Pašvaldība joprojām nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas brīvas pieejas internetu pašvaldības bibliotēkās - Olaines
Bibliotēkā (10 datori), Jaunolaines Bibliotēkā (4 datori), Gaismu Bibliotēkā (3 datori), Olaines novada domē (3 datori
un multifunkcionālā iekārta), Olaines pagasta pārvaldē un Olaines sociālā dienesta Klientu apkalpošanas centrā
„Gaismas”. Papildus tam ir izveidotas WiFi zonas Olaines Mežaparkā un Jaunolaine stadionā, kas ļauj iedzīvotājiem
ērti piekļūt publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai,
kas uzlabos viņu dzīves kvalitāti.
2018. gadā, lai dažādotu brīvā laika pavadīšanas un atpūtas iespējas iedzīvotājiem, izveidota bērnu rotaļu pilsētiņa
pie Jaunolaines Sporta nama, Uzvaras līdumā izveidota dabas pastaigu taka ap karjeru, kā arī uzstādītas jaunas piknika
vietas un koka pontonu laipas, atjaunoti vairāki pašvaldības informācijas stendi un uzstādīts jauns stends Jaunolainē,
dārzkopības kooperatīvos (DKS Ziediņi, DKS Atlantika, DKS Stars, DKS Stūnīši, DKS Ieieliči-2) izveidoti rotaļu
atpūtas laukumi.
Pie Olaines novada pašvaldības ēkas kā veltījums Olaines novada iedzīvotājiem valsts simtgadē tika uzstādīts vides
objekts “Sākums”.
Olaines novadā atjaunoti esošie 60 soliņi un 11 atkritumu urnas; papildus uzstādīti 20 soliņi un 26 atkritumu urnas.
2018. gādā tika realizēti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) projekti – Dabas takas
izveide apkārt Līdumu karjeram, 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts. Realizēts ELFLA projekts
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos Olaines novadā“, kura ietvaros tika pārbūvēti divu grants
ceļu posmi (Pēternieki – Ķesteri un Namiķi - Birzuļi) ar kopējo garumu 5,85 km un rekonstruēts tilts.
Pašvaldība sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Deinstitucionalizācija un
sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”. 2018. gadā sagatavots projektu pieteikumus ERAF
finansējuma

piesaistei

SAM 9.3.1.1 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā”, projekta

pieteikums tiks iesniegts 2019. gadā, projektu paredzēts realizēt līdz 2022. gadam.
Turpinājas arī SAM 9.2.4.2. projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada
iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2019. gadam" aktivitātes, kuras novada iedzīvotājiem bija pieejamas bez maksas fizisko aktivitāšu veicināšana, veselīga uztura lietošanas veicināšana, sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumi,
jauniešu reproduktīvā veselība un transmisīvu slimību profilakse, garīgās veselības veicināšana.
2018. gadā turpinās dokumentācijas sagatavošanas darbi dalībai ERAF projekta “Olaines novada Sociālā
aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un “Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei” īstenošanai, ko pašvaldība īstenos līdz 2020. gada beigām.
Turpinās ERAF finansētā projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines
novadā” dokumentācijas sagatavošanas darbi, kā arī veikts iepirkums par būvdarbiem. Projekta realizāciju ir plānots
uzsākt 2019. gadā un pabeigt līdz 2021. gadam.
2018. gadā Olaines novads kā projekta apakšpartneris iesaistījās Interreg Europe programmas projektā Cult-Ring.
Projekta mērķis ir izvērtēt un attīstīt Eiropas Padomes oficiālos kultūras maršrutus un izstrādāt jaunus kultūras
maršrutus Latvijā. Projekts ilgs līdz 2020. gada 31. decembrim.
Noslēgts līgums par dalību projektā “Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005), kas tiek īstenots Lauku attīstības
programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Projektu īsteno biedrība
“Pierīgas partnerība”, Lauku partnerība “Lielupe”, partnerība “Daugavkrasts” un sešu novadu pašvaldības (Babītes,
Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas).
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Olaines novada administratīvajā teritorijā 2018. gadā realizētie lielākie projekti, investīcijas
Nr.p.k.

Nosaukums

Realizācijas

Finanšu avots

gads
1.

Būvprojekta "Izglītības un veselības aprūpes iestāžu

2018

ēkas Veselības ielā 7, Olainē, energoefektiviātes

Kopējā
summa, EUR

Olaines novada

45 050

dome

paaugstināšana" izstrāde un autoruzraudzība
2.

Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija

2018

Olaines novadā
3.

Ielu apgaismojuma attālinātās vadības uzstādīšana
Koplietošanas teritorijas apgaismojuma ierīkošana

411 356,40

dome
2018

Olaines novadā
4.

Olaines novada

Olaines novada

2 618,99

dome
2018

DKS "VEF Baloži" 6. un 7. sektorā

Olaines novada

53 891,60

dome, DKS
VEF Baloži

5.

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde,

2018

autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures

Olaines novada

390 000

dome

un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē
6.

Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu

2018

atjaunošanas un izbūves darbi (t.sk., gājēju-velosipēdu

Olaines novada

991 735,54

dome

celiņi “Jaunolaine – Lubauši”un “Lubauši – A8
pietura”, Austrumu ielas turpinājums u.c.)
7.

Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi

2018

Olaines novada

211 421,48

dome
8.

Olaines novada pašvaldības autoceļa CA023 Namiķi -

2018

Birzuļi pārbūve
9.

10.

Olaines novada pašvaldības autoceļa CA002
Pēternieki-Ķesteri posma no 0,93 km līdz 1,52 km
pārbūves darbi
Atpūtas vietas “Līdumu karjers” izveide:

12.

1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izbūve (t.sk.,

2018

Olaines novada

59 649

dome, LAD
2018

Olaines novada
dome, LAD
LEADER

76 776,19
t.sk.,
19 635,64;
54 940,55;
2 200,00

2018

Olaines novada

blindāžas izbūve, laipas izbūve un teritorijas

dome, LAD

labiekārtošana)

LEADER

Bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un

259 440

dome, LAD

t.sk.,
peldošas laipas izbūve Līdumu karjerā;
pastaigu takas, koka laipas izbūve un atpūtas vietu
labiekārtošana Līdumu karjerā;
atpūtas komplektu piegāde un uzstādīšana
11.

Olaines novada

2018

labiekārtošana Olaine novadā "Jaunolaines bērnu rotaļu

Olaines novada

58 736

69 539,62

dome

pilsētiņas izbūve"
13.

Bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un
labiekārtošana Olaine novadā "Bērnu rotaļu laukumu

2018

Olaines novada

40 407,42

dome

izbūve Olaines novadā" (dārzkopības sabiedrībās)
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Olaines 2. vidusskolas metodiskā informācijas centra

14.

2018

Olaines novada

(MIC) un trenažieru zāles atjaunošana
Telpu remontdarbi Olaines novada pašvaldības ēkā

15.

dome
2018

Olaines novada

Zemgales ielā 33, Olainē
Olaines 1. vidusskolas telpu vienkāršotā atjaunošana

2018

17.

Olaines Kultūras centra remontdarbi

2018

18.

Olaines PII "Dzērvenīte" remontdarbi

2018

19.

Olaines PII "Dzērvenīte" bērnu laukuma apgaismojuma
izbūve Zemgales ielā 39, Olainē
Olaines PII "Dzērvenīte" kanalizācijas guļvadu
remonts (pagrabā)
Multifunkcionālā sporta laukuma izveide Olaines PII
"Dzērvenīte"

2018

22.

Olaines PII "Magonīte" remontdarbi

2018

23.

Olaines SPII "Ābelīte" telpu un nojumes vienkāršotā
atjaunošana
Meliorācijas grāvju tīrīšana nosusināšanai īpašumā

2018

21.

24.

2018
2018

2018

Rīgas ielā 23, Olainē
Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta

25.

36 019,98

dome

16.

20.

307 279,86

Olaines novada
dome
Olaines novada
dome
Olaines novada
dome
Olaines novada
dome
Olaines novada
dome
Olaines novada
dome
Olaines novada
dome
Olaines novada
dome
Olaines novada
dome

28 733,63
15 199,57
25 727
4 795,85
4 856,59
19 979,44
14 261,86
110 163,58
9 087,25

2018

AS “Olaines
ūdens un
siltums”, ES
Kohēzijas fonds

264 128

2018

AS “Olaines
ūdens un
siltums”
AS “Olaines
ūdens un
siltums”
SIA “Zeiferti”,
ES Kohēzijas
fonds
AS “Olaines
ūdens un
siltums”, ES
Kohēzijas fonds

328 181.10

(veikta kanalizācijas tīklu izbūve Zemgales un Tīreļu
ielās - 926 m, kanalizācijas spiedvada izbūve Zemgales
ielā - 397 m un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve).
Ūdensapgādes un lietus kanalizācijas tīklu izbūves

26.

darbi Zemgales un Tīreļu ielās
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Olaines

27.

2018 - 2019

pagasta Pārolaines ciema Akāciju ielā un Vērdiņu ielā
Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā

28.

2018 - 2022

III kārta
Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas

29.

2018 - 2019

siltumtīklu pārbūve

1 002 148

3 493 408

1 774 478

Turpinās daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes procesu īstenošana, tai skaitā: ēku siltināšana, komunikāciju
sakārtošana un mājas vizuālā izskata atjaunošana. Daudzdzīvokļu māju renovācija tiek veikta ar ERAF līdzfinansējumu
50% apmērā un, izmantojot banku aizdevumus, lai nodrošinātu dzīvokļu īpašniekiem piekrītošās daļas maksājumus.
Atskaites periodā veikta daudzdzīvokļu māju Kūdras ielā 3 un Zemgales ielā 13 renovācija. Renovācijas darbi 2018.
gadā tika iesākti arī šādās daudzdzīvokļu mājās: Olainē - Stacijas ielā 24, Zeiferta ielā 9, Zeiferta ielā 16, Zeiferta ielā
20, Zemgales ielā 11, Stacijas ielā 22, Jaunolainē - Meža ielā 4, Meža ielā 10, Meža ielā 16.
Daudzdzīvokļu māju renovācijai tiek piešķirts pašvaldības finansiālais atbalsts:
•

energoaudita veikšanai,

•

tehniskā projekta izstrādei,

•

renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai,
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•

bankas maksājumu procentu segšanai

un Eiropas Savienības līdzfinansējums līdz 50% no kopējām remonta un siltināšanas izmaksām.

Daži realizētie projekti/objekti fotogrāfijās
Atpūtas vieta “Līdumu karjers”

Pirmā pasaules kara izziņas maršruts

19

Jaunolaines bērnu rotaļu pilsētiņa

Fragments no veloceliņa “Lubauši – A8 pietura”

Fragments no veloceliņa Jaunolaine-Lubauši

Multifunkcionālā sporta laukuma izveide Olaines PII "Dzērvenīte"
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Olaines Vēstures un mākslas muzejs Jelgavas ielā 9

Renovēta daudzdzīvokļu māja Kūdras ielā 3

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Olaines novada pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests” (Zemgales iela 33, Olaine, 2.stāvs) organizē un
sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Olaines novada iedzīvotājiem, veic sociālo darbu un nodrošina
sociālo rehabilitāciju. Aģentūras sastāvā ir Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa, Sociālo pakalpojumu nodaļa un
Sociālās aprūpes nodaļa. Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļai ir trīs klientu apkalpošanas centri – viens Olaines
pilsētā un divi Olaines pagasta teritorijā – klientu apkalpošanas centrs “Jaunolaine” (Jaunolainē) un klientu
apkalpošanas centrs „Gaismas” (Stūnīšos, Gaismās).
Pašvaldības aģentūras funkcijās ietilpst sociālās sfēras attīstības plānu izstrāde Olaines novadā, veidot sadarbību ar
Olaines pilsētas nevalstisko organizāciju apvienību un citām novada nevalstiskajām organizācijām sabiedrības dzīves
kvalitātes paaugstināšanai, sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, kas aptvertu pēc iespējas lielāku skaitu
riska grupas cilvēku, kuriem ir noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, kā arī daudzbērnu ģimenes un
personas ar īpašām vajadzībām. P/A „Olaines sociālais dienests” sniegtā palīdzība un pakalpojumi ir apstiprināti ar
Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem.
Pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” kopējais budžets 2018. gadā sastādīja vairāk kā vienu miljonu
eiro, no kuriem sociālajiem pabalstiem un citiem atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem iztērēti 848 514 EUR. Aģentūras
ieņēmumus veido Olaines novada pašvaldības finansējums, aģentūras pašu ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi, kā arī
piesaistot dažādu projektu līdzekļus.
Aģentūras darbu raksturojošie virzieni, kuri tika pildīti 2018. gadā un šo virzienu nodrošināšanai izmantoto līdzekļu
daudzums:
Sociālie pabalsti Olaines novada iedzīvotājiem – 424 210 EUR (2017. gadā - 380 158 EUR);
Institucionālā aprūpe pensijas vecuma personām un invalīdiem sociālās aprūpes centrā – 404 691 EUR (2017. gadā
- 361 563 EUR);
Sociālās aprūpes pakalpojumiem bez izmitināšanas (aprūpe mājās pakalpojumi, dienas centrs personām ar garīgās
attīstības traucējumiem) – 71 745 EUR (2017. gadā - 67 494 EUR).
Pašvaldības aģentūra novirzīja ievērojamus līdzekļus preventīvajam darbam – atbalsta grupu, kā arī ģimeņu atbalsta
un saliedēšanas pasākumu organizēšanā, un darbinieku apmācībai.
Galvenie sociālā dienesta klienti pārskata gadā bija ģimenes ar bērniem, cilvēki pirmsspensijas vecumā un personas
pensijas vecumā.
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Ņemot vērā pašvaldības rūpes par Olaines novada iedzīvotāju labklājību, īpaša uzmanība tika veltīta ģimenēm ar
bērniem, kuras audzina trīs un vairāk bērnus. P/A „Olaines sociālais dienests” uzskaitē ir 231 daudzbērnu ģimene un
vairāk kā 100 ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu kopš bērnības. Olaines novada domes saistošajos noteikumos ir
dažādi atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm (daudzbērnu ģimene skaitās ģimene, kurā ir vismaz trīs bērni, kas nav
sasnieguši 24 gadu vecumu un turpina mācības), piemēram, bērni no daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē
vispārizglītojošo skolu Olaines novadā var saņemt brīvpusdienas, kā arī vecāki var saņemt pabalstu bērna izglītībai un
audzināšanai, mācību procesam nepieciešamo līdzekļu un apģērba iegādei un viņiem nevajag katru gadu rakstīt
iesniegumu par palīdzības nepieciešamību. Daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas saņemt transporta pabalstu līdz 100 EUR
kalendārajā gadā, kuru ieskaita 2018. gadā iedibinātajā Olaines novada iedzīvotāju kartē. Saskaņā ar datu bāzēs
pieejamo informāciju sociālā dienesta darbinieki automātiski piešķir daudzbērnu ģimenēm pienākošos palīdzību.
Ģimenēm jāierodas sociālajā dienestā tikai tad, ja ģimenē ir notikušas kādas izmaiņas.
Lai nodrošinātu sociālā dienesta klientu sociālo rehabilitācijas procesu, piesaistīti dažādu speciālistu pakalpojumi.
Tiek pirkti un iedzīvotājiem piedāvāti narkologa, psihiatra, psihologa, psihoterapeita un mediatora, mākslas terapeita
pakalpojumi.
Olaines sociālais dienests turpināja darbu pie valsts apmaksāta asistenta pakalpojuma piešķiršanas personām ar
pirmās un otrās grupas invaliditāti.
Sadarbībā ar bāriņtiesu sociālais dienests cenšas samazināt to bērnu skaitu, kuri uzturas ārpusģimenes aprūpes
institūcijā. 2018. gadā ārpusģimenes aprūpes institūcijās uzturējās 17 bērni (tie ir bērni no lielajām ģimenēm, jo tad ir
iespēja nedalīt ģimeni un visiem brāļiem un māsām augt kopā): SOS Bērnu ciemati,Valmierā – 5 bērni, Īslīcē – 8 bērni,
Jelgavas novada Elejas bērnu aprūpes centrā ir trīs brāļi, bet pārējie bērni atrodas audžuģimenēs.
Sociālais dienests cenšas uzlabot sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, lai nebūtu jāizņem bērni no ģimenēm. Bet
ārkārtas situācijās bērniem tiek meklētas piemērotas audžuģimenes. Olaines novada bērni atrodas desmit audžuģimenēs
un 30 aizbildņu ģimenēs. Pēc atgriešanās no ārpusģimenes aprūpes jaunieši/bāreņi tiek nodrošināti ar dzīvojamo
platību. Sadarbībā ar Olaines novada bāriņtiesu gada nogalē organizēts nu jau tradicionāls pasākums Olaines novada
aizbildņiem un audžuģimenēm kopā ar bērniem.
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa:
•

nodrošina pašvaldības un valsts noteikto sociālo pabalstu piešķiršanu un izmaksu;

•

nodrošina individuālas konsultācijas personām un ģimenēm, kurām radušās sociālas problēmas un, kuras
vēršas 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; bērniem ar īpašām vajadzībām);

•

sadarbojas ar Olaines novada bāriņtiesu un NVO;

•

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;

•

veic darbu ar atkarīgajām personām;

•

sagatavo lēmuma projektus sociālajos jautājumos iesniegšanai Olaines novada domē;

•

sagatavo dokumentus izskatīšanai domes sēdē par sociālo istabu un sociālo dzīvokļu piešķiršanu.

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā 2018. gadā tika reģistrēti 9 012 iesniegumi no Olaines novada
iedzīvotājiem par vēlmi saņemt sociālo palīdzību, kas ir iepriekšējā gada līmenī.
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Šajā pārskata gadā trūcīgo personu skaits nepārsniedz iepriekšējā gada rādītājus. Mēnesī vidēji 20 – 22 personām
tika piešķirts trūcīgas personas statuss. Olaines sociālais dienests strādā ar sociālā darba programmu SOPA. Regulāri
tiek papildinātas iespējas iegūt plašāku informāciju no SOPA programmai pieslēgto iestāžu datu bāzēm, kas dod iespēju
sociālajiem darbiniekiem objektīvi izvērtēt klienta atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam. Ir rasta
iespēja pieslēgties skolēnu datu bāzei, lai savlaicīgi varētu redzēt, kad bērns maina skolu vai ir pametis mācības.
Vairāk kā trīsdesmit bezpajumtnieki katru mēnesi izmantoja iespēju saņemt bezmaksas pakalpojumus (ēdināšana,
duša, apģērbs), kurus saskaņā ar sarakstu apmaksāja sociālais dienests.
Sociālā dienesta uzskaitē ir 1 688 personas ar īpašām vajadzībām (2017. gadā - 1603): 212 cilvēki I grupas, 705
cilvēki II grupas un 679 cilvēki III grupas invalīdi, kā arī 118 bērni ar īpašām vajadzībām. Personu ar invaliditāti
skaitam ir tendence palielināties visās invaliditātes grupās un arī bērniem. Pateicoties sasaistei ar VDEĀVK datu bāzi, ir
iespēja iegūt pilnvērtīgus datus par novadā deklarētām personām ar īpašām vajadzībām.
Sociālais dienests īpaši cenšas atbalstīt ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, atvēlot rehabilitācijas,
ārstniecības, medikamentu un medicīnas preču izdevumiem līdz 250 EUR kalendārā gada laikā. Sociālais dienests
parakstījis sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām
ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu, kas ļaus piesaistīt papildus līdzekļus cilvēku ar invaliditāti rehabilitācijai un
rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai novadā.
Personām ar invaliditāti, kuri nesaņem valsts pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai un ir piešķirts trūcīga
vai maznodrošinātā statuss, ir tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai no sociālā dienesta
40 EUR/gadā. Vasaras periodā trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem un arī bērniem ar īpašām vajadzībām tika
nodrošināta un apmaksāta līdz 60 EUR uzturēšanās vasaras nometnēs, kā arī organizētas nodarbības radošajās darbnīcās
bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā „OLAKS”.
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs “OLAKS” strādā kā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem. Centrā tiek
organizētas atbalsta grupas gan vecākiem, gan bērniem, pieņem psihologs un tiek organizēti dažādi pasākumi/aktivitātes
bērniem un viņu vecākiem. Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā “Gaismas” tiek rīkotas dažādas aktivitātes gan
bērniem, gan jaunajām māmiņām, gan senioriem. Īpaši tiek piedomāts par piedāvājumu bērniem vasarā.
Sociālo pakalpojumu nodaļa strādā ar ģimenēm un bērniem un nodrošina sociālos pakalpojumus Olaines novadā
dzīvojošām un deklarētām personām.
Liela uzmanība tiek pievērsta bērniem, kuri neapmeklē skolu, kavē mācības un ir nonākuši konfliktā ar likumu.
Sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem uzskaitē ir tikai 18 bērni – pusaudži, kuri kavē mācības vai ir
nonākuši policijas redzeslokā. Atzinīgi ir novērtējama starpinstitucionālā sadarbība: sociālais dienests, skolu sociālie
pedagogi, valsts un pašvaldības policijas darbinieki, Olaines novada bāriņtiesa un Administratīvā komisija. Katram
bērnam tiek izstrādāts korekcijas plāns, kas tiek realizēts sadarbībā ar vecākiem un speciālistiem. Pusaudžiem
nodrošināta narkologa, psihoterapeita, psihologa u. c. speciālistu palīdzība. Tiek sniegts mākslas terapijas pakalpojums
gan pusaudžiem, gan personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas centrā. Sevišķi smagos gadījumos vecākiem tiek
piedāvāts lemt par bērnu nosūtīšanu uz ārstniecības – rehabilitācijas centriem, kā arī vecākiem ir iespēja sastādīt
rehabilitācijas programmu, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā izejot speciālu komisiju.
Liela uzmanība pievērsta preventīvajam darbam, organizējot dažādas izglītojošas un atbalstošas grupas bērniem un
vecākiem, kā, piemēram, “Bez pēriena”, BEA grupas vecākiem un Dusmu savaldīšanas programma pusaudžiem.
Sociālo pakalpojumu nodaļā strādā psihologs uz pusslodzi. Psihologs sniedz bezmaksas palīdzību nodaļas
klientiem, kā arī strādā ar Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem klientiem un viņu piederīgajiem.
Pabalstiem izlietoto līdzekļu apjoms pārskata gadā sastāda 424 210 EUR, kas tika piešķirts 1 004 personām,
izvērtējot šo personu atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam. Pašvaldībā tika nodrošināts pabalsts
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garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, kā arī dzīvokļa pabalsti gan naudā, gan natūrā. Dzīvokļa
pabalstiem iedzīvotājiem tika izlietoti 216 423 EUR, bet GMI izmaksāti 26 041 EUR. Tika atbalstīta trūcīgās un
maznodrošinātās personas medikamentu iegāde un medicīnas pakalpojumu apmaksa. Apvienojot pabalstu medikamentu
iegādei un pabalstu par ārstniecības izdevumiem, klientiem nodrošināta iespēja atgūt vairāk līdzekļu medikamentu
iegādei vai ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem. Trūcīgām personām iespējas atgūt līdz pat 150 EUR/gadā.
Higiēnas preču iegādei trūcīgās ģimenēs, kurās ir ilgstoši kopjamas un nestaigājošas personas, ir iespēja saņemt
pabalstu līdz pat 145 EUR/gadā. Pabalstu zobu protēzista pakalpojumiem piešķir līdz 80 EUR/gadā uz vienu personu.
Olaines novadā darbojas HIV profilakses punkts, kas aktīvi iesaistās dažādos projektos un aktivitātēs, kas vērsti
pret narkotisko un citu atkarību izraisošo vielu izplatību. Lai mazinātu HIV/AIDS infekcijas izplatību, profilakses
punktā notiek bezmaksas šļirču apmaiņa, kā arī tiek sniegtas konsultācijas un psiholoģisks atbalsts kā lietotājiem, tā arī
viņu piederīgajiem. Visas izlietotās šļirces tiek centralizēti savāktas un utilizētas sadarbībā ar SIA „Lautus”. Profilakses
punktā atkarīgajiem ir iespēja veikt pārbaudes testu uz B un C hepatītu, sifilisu un HIV. 2018. gadā turpina darboties
Metadona programma, kuru regulāri apmeklē vairāk kā 35 klienti.
Sociālais dienests uztur ciešu saikni ar NVO apvienībā esošajām nevalstiskajām organizācijām un apmaksā Olaines
novada NVO komunālos pakalpojumus par telpām. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām tiek apzināti cilvēki,
kuriem nepieciešama palīdzība, un tiek sveikti cienījamu vecumu sasniegušie novada iedzīvotāji. Apaļās jubilejās tiek
pasniegtas apsveikuma kartītes ar novada simboliku.
Projekta „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.- 2020. gada
plānošanas periodā” ietvaros turpināja bez maksas izdalīt pārtikas pakas, saimniecības preces, skolas mācību
piederumus un bērniem/zīdaiņiem nepieciešamās preces (zīdaiņu pārtiku, pamperus) trūcīgām personām. Tāpat
organizēja arī apmācības kā visefektīvāk izmantot pārtikas paku saturu ikdienā ēdiena pagatavošanā, kā arī organizēja
tikšanos ar juristu un sociālo darbinieku.
Turpināja darboties Higiēnas centrs Zemgales ielā 31. Centra telpās cilvēkiem bez deklarētas vai pastāvīgas
dzīvesvietas, kā arī citām trūcīgām personām, ir iespējas nomazgāties, izmazgāt drēbes, saņemt bezmaksas ēdināšanu,
pārtikas pakas un apģērbu. Vairāk kā trīsdesmit bezpajumtnieki katru mēnesi izmantoja iespēju saņemt šos bezmaksas
pakalpojumus (ēdināšana, duša, apģērbs), kurus saskaņā ar sarakstu apmaksāja sociālais dienests.
Aprūpe mājās pakalpojums ir viens no alternatīvās aprūpes veidiem Olaines novadā. Aprūpes pakalpojumus 2018.
gadā saņēma 66 Olaines novada vientuļie iedzīvotāji un personas, kuru piederīgie paši nespēj aprūpēt, tāpēc apmaksā
sociālā dienesta sniegto pakalpojumu. Aprūpi mājās nodrošina četras aprūpētājas pilsētas teritorijā un biedrība
„Samariešu apvienība” – pagasta teritorijā. Klientiem tiek nodrošināta „Drošības poga” un mobilā aprūpes automašīna,
kas piedāvā dušas pakalpojumus, veļas mazgāšanu un pēdu aprūpi.
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. Nodaļā strādā un nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus 24
amata darbinieki sociālās aprūpes centrā un 2 darbinieki Dienas centrā pieaugušām personām ar garīgās atīstības
traucējumiem.
Olaines sociālās aprūpes centrā sociālais dienests sniedz institucionālu aprūpi I un II grupas invalīdiem un pensijas
vecuma cilvēkiem. Saskaņā ar nolikumu, pakalpojumus var saņemt Olaines novadā dzīvesvietu deklarējušas personas,
kuras nespēj sevi aprūpēt. Sociālās aprūpes centrā vietu skaits - 50. 2018. gadā Olaines sociālās aprūpes centrā
uzturējās 47 personas. Tās bija nodrošinātas ar atsevišķu dzīvojamo platību, sanitāro mezglu, medicīnas pakalpojumiem
un trīsreizēju ēdināšanu. Par aprūpes centra iedzīvotāju labklājību rūpējās sertificēta medicīnas māsa, diētas māsa,
desmit aprūpētājas un citi darbinieki. Aprūpes centrā darbu veic sociālais aprūpētājs, kas palīdz iedzīvotājiem dažādu
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jautājumu risināšanā, kas saistīti ar īpašumu vai finansēm, vai saskarsmi ar piederīgajiem. Sociālais aprūpētājs aktīvi
iesaistās iedzīvotāju brīvā laika un svētku organizēšanā. Vienu reizi nedēļā aprūpes centrā strādā rehabilitētājs, kas
palīdz klientiem pēc insulta atgūt spēju staigāt un sevi aprūpēt. Skolēni un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi
labprāt viesojas sociālās aprūpes centrā, sniedz priekšnesumus un sveic vecos cilvēkus svētkos. Iepazīstoties ar vidi
aprūpes iestādē, bērni no mazotnes iemācās cienīt vecus cilvēkus un godāt viņu bagāto dzīves pieredzi.
Dienas centru pieaugušām personām ar garīgās attīstības traucējumiem regulāri apmeklēja 11 Olaines novada
pieaugušie, kuriem ir garīgi vai psihiski veselības traucējumi. Ar šiem cilvēkiem regulāri strādāja divi darbinieki. Četri
ārštata darbinieki pasniedza centra klientiem ritmiku, mūziku, keramiku un vingrošanu. Vienu reizi nedēļā centra klienti
apmeklēja Olaines peldbaseinu. Viņi regulāri piedalījās dažādos Olaines novadā rīkotajos pasākumos, mācījās rūpēties
par dzīvniekiem, paši sēja, audzēja un vēroja kā attīstās augi, kā arī mācījās gatavot un pielietot dažādas prasmes
pašaprūpē, tā attīstot savas zināšanas un prasmes.
Sagatavots vidējas darbības stratēģiskais plāns, kurā paredzēta sociālo pakalpojumu attīstība Olaines novadā,
uzsvaru liekot uz attālākiem novada rajoniem.
P/A “Olaines sociālais dienests” 2018. gadā sniegtie pakalpojumi
Pakalpojuma
nosaukums
Institucionālā
ilgstošā sociālā
aprūpe un
sociālā
rehabilitācija

Aprūpe mājās

Dienas centra
pakalpojumi
personām ar
garīgās attīstības
traucējumiem

Transporta
pakalpojumi

Psihologa

Pakalpojuma saņēmējs

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojuma sniedzējs

I un II grupas invalīdi no 18
gadu vecuma, pensijas
vecuma personas ar ilgstošu
vai nepārejošu fizisko spēju
ierobežojumu, kuru dēļ
persona nav spējīga sevi
aprūpēt un ir apgrūtināta viņa
integrācija sabiedrībā
I, II, III grupas invalīdi un
personas ar prognozējamu
invaliditāti no 18 gadu
vecuma
I, II grupas invalīdi ar garīga
rakstura traucējumiem no 16
gadu vecuma, kas neapmeklē
speciālās izglītības iestādes,
arodmācības vai
profesionālās rehabilitācijas
centrus un nav nodarbināti uz
pilnu slodzi
Olaines novadā deklarētas
trūcīgas personas, vientuļi
pensionāri un invalīdi, kuri
veselības stāvokļa dēļ nevar
izmantot sabiedrisko
transportu un brauciena
mērķis ir:
- veselības aprūpes
pakalpojumu saņemšana;
- juridisko pakalpojumu
saņemšana;
- darbību veikšana valsts vai
pašvaldības institūcijās.

18,81 EUR dienā, tai skaitā,
ēdināšana 2,35 EUR.
85% no pensijas un piemaksas
pie tās maksā vientuļi
pensionāri, kuriem nav pirmās
pakāpes radinieki (bet ne vairāk
par noteikto maksu par
uzturēšnu).
3,93 EUR par vienu stundu

Sociālās aprūpes centrs
Zeiferta ielā 8, Olainē.
Dokumentu noformēšana P/A
„Olaines sociālais dienests”
Zemgales ielā 33, 214. kab.

bez maksas

Dienas centrs – Veselības
ielā 7, Olainē.
Dokumentu noformēšana: P/A
„Olaines sociālais dienests”
Zemgales ielā 33, Olainē, 214.
kab.

Maksa par braucienu noteikta:
0,17 EUR par km un 3,71 EUR
par katru ceļā pavadītu stundu.
Braucienā ieskaita ceļu un laiku
līdz iekāpšanas vietai un
atpakaļceļu līdz bāzes vietai.
Tiek piemērotas atlaides:
100% apmērā - I, II, III grupas
invalīdiem un vientuļiem
pensionāriem, kuru ienākumi
nepārsniedz valstī noteikto
minimālo algu, bet ne vairāk kā
3 reizes kalendārā gada laikā.
50% apmērā – I, II, III grupas
invalīdiem un vientuļiem
pensionāriem, kuru ienākumi
pārsniedz valstī noteikto
minimālās algas apmēru.
10 reizes bez maksas

Pakalpojums jāpiesaka vismaz
5 dienas iepriekš pa tālruni –
67146047 vai personīgi P/A
„Olaines sociālais dienests”
Zemgales ielā 33, Olainē, 214.
kab.

Olaines novadā deklarētas

P/A „Olaines sociālais
dienests”, Zemgales iela 33,
Olaine, 214. kab.

Pakalpojumu sniedz:
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pakalpojumi

personas, kas nonākušas
krīzes situācijā un
pamatojoties uz P/A „Olaines
sociālais dienests” sociālā
darbinieka nosūtījumu

Bērnu un
jauniešu sociālā
atbalsta centrs
„OLAKS”
Higiēnas centrs

Bērni un jaunieši līdz 18
gadu vecumam

bez maksas

Krīzes situācijā nonākušas
personas, pamatojoties uz
P/A „Olaines sociālais
dienests” sociālo darbinieku
nosūtījumu.
Klients var saņemt šādus
pakalpojumus:
- veļas mazgāšana,
- duša;
- lietoti apģērbi;
- zupas virtuve;
- pārtikas pakas trūcīgām
personām.
Olaines novada iedzīvotāji.
Pasākumu organizēšanai
Olaines novada
iedzīvotājiem.

bez maksas

Pakalpojumu sniedz:
Zemgales ielā 31
(pagrabstāvā, ieeja no sētas
puses).
Dokumentu noformāšana P/A
„Olaines sociālais dienests”,
Zemgales ielā 33, pie sociālā
darba darbiniekiem 211. kab.

Lielā zāle:
Trūcīgām personām un
pastāvīgā apmeklētāja kartes
īpašniekiem –7,11EUR/stundā;
pārējiem apmeklētājiem – 14,23
EUR/stundā.

Bērnu un jauniešu sociālā
atbalsta centrā, Stacijas ielā
38A, Olainē vai, zvanot uz
tālruni 67965662.

Telpu noma
Bērnu un
jauniešu sociālā
atbalsta centrā
„OLAKS”

Stacijas ielā 38A un Zemgales
ielā 31, 3. stāvā NVO
apvienības telpās.
Dokumentu noformēšana P/A
„ Olaines sociālais dienests”,
Zemgales ielā 33, pie sociālā
darba speciālistiem 212.kab.
Stacijas ielā 38A, Olainē,
tālrunis 67965662

Nodarbību telpa:
Trūcīgām personām un
pastāvīgā apmeklētāja kartes
īpašniekiem – 2,85 EUR/
stundā;
Pārējiem apmeklētājiem – 5,70
EUR/stundā.
Pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests”
Direktore

67146052

Zemgales iela 33, Olaine,
220. kabinets

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas
vadītāja

67146039

Zemgales iela 33, Olaine,
212. kabinets

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja

67962690

Zeiferta iela 8, Olaine

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

67146039

Zemgales iela 33, Olaine,
212. kabinets

Olaines bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs
„OLAKS”

67965662, 29116760

Stacijas iela 38A, Olaine

Klientu apkalpošanas centrs “Jaunolaine”

67811295

Meža iela 2, Jaunolaine

Klientu apkalpošanas centrs „Gaismas”

67931164

Gaismas iela 6, Stūnīši

HIV profilakses punkts

26026058

Zemgales iela 57, Olaine

Dienas centrs cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem

26067394

Veselības iela 7, Olaine

Higiēnas centrs

20221070

Zemgales iela 31(ieeja no sētas
puses, pagrabstāvā)
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NEKUSTĀMAIS ĪPAŠUMS OLAINES NOVADĀ
Olaines novada pašvaldības administratīvā teritorija ir 29 832,80 ha, t.sk.:
Olaines pilsētas teritorijas platība

684,20 ha

Olaines pagasta teritorijas platība

29 148,60 ha

Ar nekustamā īpašuma nodokli apliktā platība

22 869,90 ha

Olaines novada pašvaldības teritorijā esošās zemes platības sadalījums pēc piederības
Zemes statuss
Pašvaldības īpašumā
Valsts un valsts institūciju īpašumā
Fizisko personu īpašumā
Juridisko personu īpašumā
Jaukta statusa kopīpašumā
Lietošanā
Pašvaldībai, valstij piekritīgā zeme un zeme zemes reformas pabeigšanai
Rezerves zemes fonda zeme
Zeme zem publiskajiem ūdeņiem

Platība (ha)
1 186,60
12 065,10
4 992,20
10 620,40
84,70
30,70
680,00
154,00
19,10

Informācija par zemes izmantošanas veidiem Olaines novadā
Zemes izmantošanas veids
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves zeme
Komercdarbības objektu apbūves zeme
Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme
Ražošanas objektu apbūves zeme
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
Mežsaimniecības zeme
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
Lauksaimniecības zeme
Ūdens objektu zeme
Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas

Platība (ha)
1 021,20
70,50
34,40
224,80
448,90
882,70
19 679,30
462,30
5 411,30
95,53
1 319,20
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Inženiertehnisko apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
Nekustamā īpašuma mērķis nav norādīts

182,70
0

Lielākie mežu īpašnieki
Īpašnieks
VAS „Latvijas Valsts meži”
SIA “Rīgas meži”
Olaines novada pašvaldības meži
Rīgas pilsētas pašvaldības meži

Platība (ha)
11 657,37
6 679,39
509,50
299,45
Lielākās zemnieku saimniecības

Zemnieku saimniecība
z/s „Pauļuki”
z/s „Kalnāji”
z/s „Zariņi”
SIA „Sabiedrība Mārupe”

Apstrādātās lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība (ha)
1 350
455
440
136

Par aktualitātēm nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā 2018. gadā
Nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk Likums) , t.i. mājoklim noteiktā nodokļa likme ir 0,2%; 0,4%; 0,6% no kadastrālās vērtības, zemei – 1,5%.
2018. gadā turpināja darboties Likuma 5.panta (12) daļas grozījumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem, t.i. nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa
summas, bet ne vairāk par 500 euro, par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma
nodokļa objektiem - dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai
personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz
18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz
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trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes
augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.
Saskaņā ar Olaines novada domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2016 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā” noteiktās iedzīvotāju kategorijas saņēma nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus 2018. gadā, t.sk. dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvesvieta deklarēta renovētā daudzdzīvokļu
mājā, ja renovācija veikta ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
Pirmie, kuri saņēma nodokļu atvieglojumu 2017. gadā bija dzīvokļu īpašnieki Drustu gatvē 10 un Stacijas ielā 2,
Olainē, un Baznīcas ielā 6, Jaunolainē, bet 2018. gadā pievienojās dzīvokļu īpašnieki Zemgales ielā 13 un Kūdras
ielā 3, kuriem nodokļa atvieglojums tiks piemērots ar 2019. gadu. Atvieglojums darbojas piecus gadus no brīža, kad
parakstīts renovētās mājas darbu pieņemšanas - nodošanas akts.
Valsts zemes dienests skaidro, ka 2018. gadā kadastrālo vērtību izmaiņas neskāra dzīvojamo, komercdarbības un
ražošanas ēku īpašniekus, jo šajās īpašumu grupās kadastrālo vērtību bāzes vērtības jau piekto gadu nemainās. Izmaiņas
skāra tikai lauku zemes īpašniekus, kas ir salīdzinoši neliela īpašnieku grupa.
Ikgadējais speciālās vērtības nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām pieaugums lauku zemēm nepārsniedza 10%
no iepriekšējā gadā zemes vienībai aprēķinātās kadastrālās vērtības vai speciālās vērtības.
Katru gadu līdz 1.septembrim Lauku atbalsta dienests apseko lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un līdz
20.novembrim sniedz informāciju pašvaldībai nekustamā īpašuma papildnodokļa aprēķināšanai. Saskaņā ar Likuma
3.panta (11) daļu, 189 apsekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības (platībā virs viena hektāra) tika apliktas
ar nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā par kopējo summu 8 948,90 EUR.
Piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 2018. gadā

Kategorija

1.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vai telpu
grupām, kas atrodas šādās dzīvojamās mājās, kurām veikta (ar ES
līdzfinansējumu) ēkas daļēja renovācija - 50 %

Pamatojums:
28.09.2016.
Olaines novada
domes saistošie
noteikumi Nr.
SN10/2016

Summa,
EUR

12.1.1.punkts

892,32

2.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem

12.2.punkts

105,41

3.

Nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem

12.3.punkts

221,15

4.

Nestrādājošām personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti

12.4.punkts

5 159,10

5.

Personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu vai
nestrādājošo 1. un 2. grupas invalīdu, kura ir šīs personas vai tās laulātā
bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai
vecvecākiem

12.5.punkts

4 222,46

6.

Maznodrošinātām personām

12.6.punkts

7 757,07

7.
8.
9.

Afganistānas kara dalībniekiem
Audžuģimenēm
Nodokļu maksātājam, kuram ir divi nepilngadīgie bērni.

12.7.punkts
12.8.punkts
12.9.punkts

71,27
377,91
4 814,41
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10.

Nodokļu maksātājam, kuram ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni vai
nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst
augstāko izglītību pilna laika studijās Latvijas Republikā.

Kategorija

12.10.punkts

596,17

Kopā

24 217,27

Pamatojums: likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli" 5.pants

Summa,
EUR

1.

Maznodrošinātas personas

11.daļa

11 179,80

2.

Trūcīgās personas

1 .daļa

699,78

3.

Daudzbērnu ģimenes

1 .daļa

2 630,93

4.

Politiski represētas personas

2.daļa

3 915,72

1
2

Kopā

18 426,23
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Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Bilances vērtība uz

Bilances vērtība uz

31.12.2018., euro

31.12.2017., euro

Nekustamais īpašums kopā, t.sk.,

39 202 073

39 153 485

129 021

132 705

15 707 637

15 550 739

Transporta būves

4 760 808

4 842 609

Zeme zem ēkām un būvēm

3 079 988

3 135 310

Pārējā zeme

5 121 140

5 209 799

Inženierbūves

1 424 740

1 294 876

Pārējais nekustamais īpašums

1 623 334

1 685 686

Turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme

1 255 299

1 314 676

Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un būves

5 512 071

5 399 050

574 027

574 027

14 008

14 008

Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību bioloģiskie un pazemes aktīvi
Pārējie bioloģiskie aktīvi

Olaines novada pašvaldības uzskaitē uz 2018. gada 31. decembri ir 1 059 zemes vienības, 71 ēka (būve), tajā
skaitā, inženierbūves, 266 dzīvokļi, tajā skaitā, 77 īpašumā un 189 tiesiskajā valdījumā.
2018. gada laikā ar nekustamā īpašuma objektiem tika veiktas sekojošas darbības:
•

iereģistrēti Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļā uz Olaines novada pašvaldības vārda 134 nekustamie
īpašumi – 13 dzīvokļi un 121 zemes vienības;

•

iekļauti grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē:
viens infrastruktūras objekts – ceļš 3648 m2 platībā,
seši zemes gabali 31.1044 ha platībā,
viens dzīvoklis Olaines pilsētas teritorijā 38,3 m2,
viena zemes vienība 35,11 m2,

•

precizēti platības dati grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē: 38 zemes gabali Olaines pagasta teritorijā no
3,0269 ha platībā uz 2,4763 ha platībā,

•

atsavināti nekustamie īpašumi un izslēgti no grāmatvedības uzskaites:
divi dzīvokļi Olaines pagasta teritorijā (dzīvokļa platība 131,4 m2, zemes platība 0,0097 ha),
trīs dzīvokļi Olaines pilsētas teritorijā (dzīvokļa platība 121 m2, zemes platība 11 190 m2),
53 zemes gabali Olaines pagasta teritorijā 3,5934 ha platībā,
viens zemes gabals Olaines pilsētas teritorijā 2 000 m2 platībā,
2/23 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Lāčplēša iela 24”, Rīga (nedzīvojamā ēka, garāža, zeme).

Uz pārskata perioda beigām pašvaldības īpašumā un valdījumā esošie nekustamie īpašumi ir salīdzināti ar Valsts
zemes dienesta kadastra datiem un VAS “Latvijas valsts ceļi” sistēmas datiem.
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Pārskata gada laikā pieņemti ekspluatācijā jauni un renovētie objekti par 2 854 297 EUR, lielākie no tiem:
Olaines 2. vidusskolas sporta zāles remonts

405 634 EUR

gājēju-velosipēdu celiņš Jaunolaine-Lubauši, 2,583 km garumā

264 520 EUR

ceļš Namiķi-Birzuļi 2,51 km garumā

140 191 EUR

Austrumu ielas turpinājums, Lubauši, 0,304 km garumā

122 165 EUR

tilta “Namiķi-Birzuļi” remonts

119 249 EUR

zeme Rīgas iela 1A, Olainē, 1,7594 ha

73 400 EUR

ceļš “Pēternieki-Ķesteri”, 0,59 km garumā

59 649 EUR

1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts, Olainē

58 736 EUR

SPII “Ābelīte” baseina renovācija

54 043 EUR

gājēju-velosipēdu celiņš “Lubauši - A8 pietura”, 0,420 km garumā

50 922 EUR

Izslēgti no uzskaites objekti par 678 685 EUR, t.sk.,
zeme 33.kvartāls, platība 66 525 kv.m

97 905 EUR

zeme Pārolainē, Akācijas ielā 5, platība 5198 kv.m

2 326 EUR

zeme Pārolainē, Akācijas ielā 6, platība 3857 kv.m

19 020 EUR

dzīvoklis Birzniekos 2, Olaines pagastā

17 019 EUR

Divi Olaines novada pašvaldībai piederošie zemes gabali par kopējo summu 935 965 EUR ir ieķīlāti “Ziemeļu
investīciju banka” un kalpo par galvojuma nodrošinājumu AS „Olaines ūdens un siltums” aizņēmumiem.
Pārskata gada laikā Olaines novada pašvaldības bilancē tika iekļauti ziedotie nekustamā īpašuma objekti par
26 460 EUR, t.sk.,
apgaismojums DKS Aurora-Dārziņi
apgaismojums DKS VEF-Baloži

21 986 EUR
4 474 EUR

Olaines novada pašvaldības Īpašuma un juridiskā nodaļa:
• nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu apzināšanu un uzskaiti;
• sadarbībā ar citām iestādēm un kapitālsabiedrībām – nekustamo īpašumu pārvaldīšanu;
• kārto nekustamā īpašuma nomas darījumus ar fiziskām un juridiskām personām;
• pašvaldības interesēs kārto pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un nomas darījumus ar fiziskām un
juridiskām personām;
• organizē pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanu un vada izsoles;
• nodrošina nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Zemesgrāmatā par pašvaldības nekustamā
īpašuma tiesību ierakstīšanu;
• 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 izskata dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru;
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• 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;
• sniedz konsultācijas dārzkopības sabiedrību kooperatīviem koplietošanas zemju apsaimniekošanas jomā un
nekustamo īpašumu sakārtošanā;
• izsniedz īpašuma apliecinošus dokumentus tiesai;
• veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu;
• veic lauku apvidus zemes nomas līgumu administrēšanu;
• reģistrē azartspēļu izvietojuma vietas pašvaldības teritorijā;
• nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku piedziņu;
• izsniedz tirdzniecības atļaujas un publisko pasākumu atļaujas.
Īpašuma un juridiskās nodaļas sniegtie pakalpojumi 2018. gadā
Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma saņēmējs

Maksa par pakalpojumu

Tirdzniecības atļauja

Fiziska/juridiska persona

Fiziska persona

Tirdzniecības nodeva saskaņā
ar Olaines novada domes
Saistošajiem noteikumiem
Nr.5 “Par tirdzniecību
publiskās vietās, tirdzniecības
atļauju un nodevu Olaines
novadā” (skat. zemāk)
Saskaņā ar 27.11.2013. domes
lēmumu (Nr.15, 40.1.p.) “Par
maksas pakalpojumiem par
licenču un licenču kartīšu
izsniegšanu pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Olaines
novadā”:
- par licenci pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem – 11,57 EUR un
PVN;
- par licences pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem pārreģistrēšanu
– 5,79 EUR un PVN;
- par licences kartīti pasažieru
pārvadājumiem – 28,93 EUR
un PVN;
- par licences kartītes
pārreģistrēšanu – 14,46 EUR
un PVN.
bez maksas

1 sniegta palīdzība – īres
dzīvoklis;
2 iekļautas palīdzības
reģistrā.
Fiziska persona

bez maksas

30 juridiskām personām;
17 fiziskām personām.

Licences un licences kartītes
pasažieru pārvadājumiem ar vieglo
taksometru Olaines novada
administratīvajā teritorijā

Palīdzība dzīvokļa jautājuma
risināšanā

Pašvaldības dzīvojamo māju
apsaimniekotāja rīcības izvērtēšana
saskaņā ar normatīvajiem aktiem un

Fiziska/juridiska persona
1 licence juridiskai
personai,
1 licences kartīte juridiskai
personai

Pakalpojuma
sniedzējs
Īpašuma un
juridiskā nodaļa.
Klātienē,
pieteikumu var
iesniegt arī
elektroniski.
Īpašuma un
juridiskā nodaļa.
Klātienē.

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

Sniegtas atbildes un
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pilnvarojuma līgumiem

izvērtējumi 8 personām.

Konsultācijas daudzdzīvokļu māju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
jautājumos, kopsapulces,
pārvaldīšanas formas, mājas
pārņemšana
Lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšana

Fiziska persona

Dokumentu izsniegšana par
pašvaldības pirmpirkuma tiesību
izmantošanu/neizmantošanu

Dokumentu izsniegšana par
pašvaldības piekrišanu zemes
iegūšanai īpašumā
Nomā nodoto zemesgabalu
atsavināšana

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedzīšanas process
Neatliekama palīdzība stihiskas
nelaimes vai avārijas gadījumā, ja
dzīvojamā telpa ir gājusi bojā
Atzinuma sniegšana pēc tiesas
pieprasījuma vai personas
pieprasījuma (īpašuma strīdu
gadījumā)
Dokumentu sagatavošana fizisko un
juridisko personu nomas tiesību
ierakstīšanai zemesgrāmatā
Dzīvojamo telpu maiņa
Informācija par aprēķināto un /vai
samaksāto nekustamā īpašuma
nodokli; Nekustamā īpašuma
nodokļu maksājumu pārgrāmatošana;
Nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

Neksutamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršana
Dzīvojamās telpas īres līguma
grozīšana/noslēgšana/izbeigšana

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

Fiziska/juridiska persona

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

10 LAZNL slēgšana ar
mantiniekiem
Fiziska/juridiska persona

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

Fiziska persona

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

87 personām
Fiziska/juridiska persona

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

65 personām
un 7 personām publiskā
izsolē
Fiziska persona

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

skat.zemāk
Fiziska persona

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

7 personām
Tiesa/fiziska persona

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

4 personām;
3 uz advokātu pieprasījumu
Fiziska/juridiska persona

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa
Īpašuma un
juridiskā nodaļa

3 personām

437 fiziskām personām;
25 juridiskām personām

3 peronām
Fiziska persona
0
Fiziska/juridiska persona
Aprēķināts 1
686 352,51.
Samaksāts/grāmatots – 1
650 995,76.
Maksājumu skaits 51 968.

bez maksas

Nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojuma
nosūtīšana: pastā - 16 225;
e-pastā - 5 222.
Fiziska/juridiska persona

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

skat. 27.-28.lpp.
Fiziska persona

bez maksas

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

3 personas
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Darījuma slēgšana ar
lauksaimniecības zemi
Izziņa par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda neesamību

Fiziskām un juridiskām
personām 4,20 EUR

Īpašuma un
juridiskā nodaļa
Īpašuma un
juridiskā nodaļa

Fiziskām un juridiskām
personām 2,80 EUR

Īpašuma un
juridiskā nodaļa

Fiziska/juridiska persona
Nekustamā īpašuma
īpašnieks
63 personām
Fiziskas/juridiskas personas
87 personām

Cita veida izziņa par nekustamo
īpašumu

NĪN PARĀDA PIEDZĪŠANAS PROCESS
Atgādinājumu un brīdinājumu rezultātā iekasētie nokavētie nodokļu maksājumi (atskaites periods no 01.01.2018. līdz
31.12.2018.)
Dokumentu skaits 456;
Pretenzijas summa 101 773,68 EUR;
Samaksāts uz 31.12.2018. 29 795,71 EUR, t.i., 29,28% no pretenzijas;
Pilnībā samaksāts pēc (dokumentu skaits) 147, t.i., 32,24% no kopējā dokumentu skaita;
Daļēji samaksāts pēc (dokumentu skaits) 47, t.i., 10,31% no kopējā dokumentu skaita;
Nav maksāts pēc (dokumentu skaits) 262, t.i., 57,46% no kopējā dokumentu skaita.
Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi rezultātā ieskaitītie nokavētie nodokļu maksājumi (atskaites
periods no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.)
Dokumentu skaits 186;
Pretenzijas summa 70 977,42 EUR;
Samaksāts uz 31.12.2018. 16 795,86 EUR, t.i., 23,66% no pretenzijas;
Pilnībā samaksāts pēc (dokumentu skaits) 74, t.i., 39,78% no kopējā dokumentu skaita;
Daļēji samaksāts pēc (dokumentu skaits) 26, t.i., 13,98% no kopējā dokumentu skaita;
Nav maksāts pēc (dokumentu skaits) 86, t.i., 46,24% no kopējā dokumentu skaita.
Tirdzniecības nodevas (līdz 30.11.2018.)
Tirdzniecības dalībnieki maksā šādas tirdzniecības nodevas:

Nodeva
(EUR )

par vienreizēju tirdzniecību, neizmantojot autotransportu, par vienu dienu

1,40

par vienreizēju tirdzniecību no autotransporta par vienu dienu:
no kravas automašīnas (vai treilera)

7,00

no vieglās automašīnas (vai tās piekabes)
par vienreizēju tirdzniecību publiskos pasākumos (gadatirgos u. c. pasākumos) maksa par vienu kv.m.:
ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm

4,20

2,80

ar grāmatām un preses izdevumiem

0,70

sabiedriskai ēdināšanai

2,80

ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem

1,40

ar ziediem, stādiem, košumkrūmiem, eglītēm

1,40

ar alkoholiskiem un tabakas izstrādājumiem

4,20
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS.
2018. GADA BUDŽETA IZPILDES RĀDĪTĀJI.
2018. gada 31. janvārī Olaines novada pašvaldība apstiprināja saistošos noteikumus Nr.SN2/2018 „Par Olaines
novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”. Saskaņā ar apstiprināto 2018. gada budžetu pašvaldība sekmīgi realizē
izvirzītos mērķus un nodrošina likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi.
Pašvaldības kopbudžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta, kā arī ziedojumiem un dāvinājumiem. Budžets
tiek veidots pēc naudas plūsmas principa.
Olaines novada pašvaldības 2018. gada budžets tika veidots tā, lai tiktu nodrošināti nepieciešamie finanšu resursi
novada ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, kā arī pašvaldības funkciju izpildei.
Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams noteikto funkciju veikšanai
un uzdevumu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma (par zemi
un ēkām) nodoklis un azartspēļu nodoklis, kā arī nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības nodevas, valsts budžeta mērķdotācijas un citi ieņēmumi.
Olaines novada pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā bija 21 218 370 EUR, salīdzinājumā ar 2017. gada budžeta
ieņēmumiem tie ir pieauguši par 608 444 EUR jeb 2,95 %.
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Ieņēmumu veidi

2016.gads

2017.gads

2018.gads

Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma
nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma
nodoklis par mājokļiem

14 403 141

15 773 057

16 116 792

343 735

102.18

2019.gada
apstiprinātais
budžets
15 682 467

12 587 917

13 993 524

14 395 226

401 702

102.87

14 040 324

1 000 411

972 241

915 481

-56 760

94.16

863 651

446 608

463 234

466 441

3 207

100.69

434 871

311 300

286 911

269 074

-17 837

93.78

272 621

56 905

57 147

70 570

13 423

123.49

71 000

104 740

738 290

395 494

-342 796

53.57

310 705

0

532 391

90

-532 301

0.02

100

51 517

31 919

42 640

10 721

133.59

42 900

11 422

18 706

13 653

-5 053

72.99

13 700

1 538

1 796

5 501

3 705

306.29

5 060

153 478

333 610

180 132

217.37

248 945

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

40 263

2018.gads/2017.gads
EUR

%
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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
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
Pārējie iepriekš
neklasificētie ieņēmumi
Transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu
transferti
IEŅĒMUMI KOPĀ
Saņemtie aizņēmumi
Kapitāla daļu iegāde
līdzdalībai radniecīgo
komersantu kapitālā
Naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā

683 780

716 273

2 761

100.39

695 645

221 405

-8 202

96.43

220 590

71

0

-71

0.00

100

109 528

104 322

103 229

-1 093

98.95

102 420

323 611

348 440

361 929

13 489

103.87

339 110

31 194

31 072

29 710

-1 362

95.62

33 425

3 357 250

3 385 067

3 989 811

604 744

117.87

5 132 338

3 251 785

3 240 887

3 831 451

590 564

118.22

4 975 338

144 180

158 360

14 180

109.83

157 000

20 609 926

21 218 370

608 444

102.95

21 821 155

0

0

585 628

585 628

0

976 046

0

117 609

0

117 609

0

0

3 464 952

4 026 083

561 131

116.19

3 613 873

219 340

107

105465
18 548 911

3 871 464

713 512
229 607

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu 16 116 792 EUR jeb 76% no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un azartspēļu
nodoklis), salīdzinot ar iepriekšējā gada datiem, redzams, ka 2018. gadā pieauguši par 343 735 EUR jeb 2,18%.
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir būtiskākā pašvaldības ieņēmumu daļa, kas atskaitījuma veidā tika saņemts no
Valsts kases. 2018. gadā tie veidoja 67,84% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem jeb 14 395 226 EUR, kas
salīdzinājumā ar 2017. gadu palielinājušies par 2,87% jeb par 401 702 EUR.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) īpatsvars budžetā ir 1 650 996 EUR, tos veidoja ieņēmumi no nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi 915 481 EUR apmērā, salīdzinājumā ar 2017. gadu ir samazinājušies par 56 760 EUR jeb
5,84 %, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 466 441 EUR apmērā, kas palielinājušies par
0,69% jeb 3 207 EUR, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 269 074 EUR apmērā, kas
samazinājušies par 6,22% jeb 17 837 EUR.
Salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada datiem, redzams, ka 2018. gadā NĪN iekasēts par 71 390 EUR jeb 4,14%
mazāk. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā” pastāv 4 līmeņu nodokļa atlaides – 25%, 50%, 70% un
90% atkarībā no nodokļa maksātāju kategorijām.
Ieņēmumi no Azartspēļu nodokļa 2018. gadā sastāda 70 570 EUR, kas salīdzinājumā ar 2017. gadu palielinājušies
par 23,49% jeb par 13 423 EUR.
Azartspēļu nodokļa apjoms ir saistīts ar Olaines novada administratīvajā teritorijā izvietoto spēļu iekārtu skaitu.
Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa veido 0,33 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Nenodokļu ieņēmumi 2018. gadā pašvaldības budžetā bija 395 494 EUR jeb 1,86% no kopējiem ieņēmumiem, kas
sastāv no valsts un pašvaldības nodevas maksājumiem, naudas sodiem un sankcijām, ieņēmumiem no valsts
(pašvaldību) īpašuma pārdošanas un citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumi samazinājušies
salīdzinājumā ar 2017. gada ieņēmumiem par 342 796 EUR. Tas skaidrojams ar to, ka iepriekšējā pārskata periodā
pašvaldība pārdeva piederošās SIA “Olaines Veselības centrs” kapitālu daļas.
Maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi sastāda 716 273 EUR jeb 3,38% no kopējiem ieņēmumiem.
Salīdzinot ar 2017. gadu ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem ir samazinājušies par 8 202 EUR jeb 3,57%, šajā
sadaļā ietilpst ieņēmumi no vecāku maksām par Mūzikas un mākslas skolas sniegtajiem pakalpojumiem un bērnu
ēdināšanas pakalpojumiem Olaines novada pašvaldības iestādēs. Olaines novada pašvaldības ieņēmumi par pašvaldības
īpašuma nomu un īri sastāda 103 229 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir samazinājušies par 1 093 EUR
jeb par 1,05%.
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem sastāda 361 929 EUR, kas salīdzinot ar
2017. gadu ir palielinājušies par 13 489 EUR jeb 3,87%, šajā sadaļā atspoguļoti ieņēmumi no maksām par personu
uzturēšanu Olaines sociālās aprūpes centrā – 223 028 EUR, ieņēmumi no biļešu realizācijas 4 891 EUR, ieņēmumi par
dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 31 933 EUR un citi maksas pakalpojumi 102 075 EUR apmērā, lielāko daļu
no šiem ieņēmumiem veido peldbaseina un slidotavas pakalpojumi.
Transferti (dotācijas no valsts un citu pašvaldību budžetiem) bija 3 989 811 EUR, kas veido 18,80 % no kopējiem
ieņēmumiem, salīdzinot ar 2017. gadu palielinājušies par 604 744 EUR jeb 17,87%. Transfertus veido mērķdotācijas
pedagoģisko darbinieku darba algām, valsts mērķdotācija, kas paredzēta 1.–4.klašu skolēnu ēdināšanai, mācību grāmatu
un mācību līdzekļu iegādei skolās, tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un invalīdu asistentu pakalpojumu
apmaksai – 3 218 277 EUR, Eiropas Savienības (ES) un valsts līdzfinansējuma daļa ES īstenotajiem projektiem un cits
finansējums – 268 898 EUR, valsts speciālā dotācija – 226 483 EUR, pārējie transferti – 117 793 EUR. Maksājumi no
citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem Olaines novadā nedeklarētiem bērniem – 158 360 EUR.
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Olaines novada 2018. gada pamatbudžeta izdevumi bija 20 985 751 EUR jeb 82,36 % no plānotā, kas ir par 7,30%
vairāk nekā 2017. gadā. Šie līdzekļi nodrošina veiksmīgu novada iestāžu darbību, plānoto pasākumu, programmu un
projektu realizāciju. Liela daļa budžeta līdzekļu tika ieguldīti novada infrastruktūras attīstībā.
Pašvaldības 2018. gada budžeta izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām kategorijām, kas raksturo
izdevumu struktūru atbilstoši funkcijām vai nozarēm – izglītība, ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, sociālā
aizsardzība, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, veselība, kultūra un sports, sabiedriskā kārtība un
drošība u.c.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas

8 071 285

EUR
921 490

EUR
112.89

2019.gada
apstiprinātais
budžets
8532141

2 056 285

2 530 825

474 540

123.08

2 746 966

11 093

23 111

12 018

208.34

64 186

2 990 485

2 887 231

3 148 059

260 828

109.03

4 278 486

1 165 301

1 188 807

1 277 712

88 905

107.48

1 397 625

6 961

8 236

7 332

-904

89.02

8 390

29 223

26 851

29 132

2 281

108.50

37 697

3 316

23

0

-23

0.00

2 000

580 573

705 500

975 086

269 586

138.21

1 420 291

825 474

870 113

1 027 504

157 391

118.09

1 191 123

652 681

730 490

781 233

50 743

106.95

598 785

3 922 765

3 105 472

-817 293

79.17

4 541 248

0

9 000

9 000

0

0

19 557 189
491 970

20 985 751
491 970

1 428 562
0

107.30
100

24 818 938
491 970

117 245

738 487

621 242

629.87

1 050 166

4 026 083

3 613 873

412 210

89.76

50 000

Posteņa nosaukums

2016.gads

Atalgojums
Darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas
Komandējumi un
dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un
inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas
iegādei
Budžeta iestāžu
nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas un
dotācijas
Sociālie pabalsti
Pašvaldību budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti
Pamatkapitāla
veidošana
Pašvaldību kapitālo
izdevumu transferti

6 923 254

7 149 795

1 996 668

IZDEVUMI KOPĀ
Aizņēmumu atmaksa
Līdzdalība komersantu
pašu kapitālā
Naudas līdzekļu
atlikums gada beigās

17 931 146
735 907

14 226

2 742 984
0

288 370
3 464 952

2017.gads

2018.gads/2017.gads

2018.gads

-
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRA

Vislielāko uzturēšanas izdevumu īpatsvaru – 38,46 % veido atalgojums, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas sastāda 12,06 %. Salīdzinot ar 2017. gadu atalgojums
palielinājies par 921 490 EUR jeb par 12,89 %. Atalgojuma izmaksu kopsummas pieaugums ir skaidrojams ar
darbinieku skaita amata vienību pieaugumu un minimālās darba algas izmaiņām.
2018. gadā komandējuma izdevumi bija 23 111 EUR, kas ir par 108,34 % vairāk nekā 2017. gadā. Komandējuma
izdevumi saistīti ar piedalīšanos ES finansētajos ERASMUS projektos. Olaines 1. vidusskola piedalījās Eiropas
Savienības Erasmus + projektos “Water unites us” un “It’s Time to Care”. Skolas pārstāvji piedalījās pasākumos
Portugālē, Itālijā, Grieķijā un Čehijā, kā arī uzņēma viesus no ārvalstu sadraudzības skolām Latvijā, kā arī 2018. gadā
turpinājās Olaines 2. vidusskolas ERASMUS+PROGRAMMAS 1.pamatdarbības mobilitātes projekts “O.E.Outdoor
education to improve pupils peticipation, involvement and to fight drop out” skolotāji piedalījās projekta realizācijā
Itālijā. 2018. gadā apgūts ERASMUS+PROGRAMMAS 1.pamatdarbības mobilitātes projekts ”Komandu veidošanas
skola:

spēles

un

vingrinājumi

izglītības

kopienas

veidošanai’’-

organizēts

brauciens

uz

Spāniju,

un

ERASMUS+PROGRAMMAS 2.pamatdarbības skolu apmaiņa partnerības projekts “THE INFLUENCE OF BOOKS”
skolotāji un skolēni piedalījās projekta realizācijā Turcijā.
Izdevumi pakalpojumiem pārskata periodā bija 3 148 059 EUR jeb 15,00% no kopējiem izdevumiem, salīdzinājumā
ar 2017. gadu izdevumi palielinājušies par 260 828 EUR jeb 9,03%.

40

Krājumu un materiālu iegādei izlietoti 1 277 712 EUR, kas ir par 88 905 EUR jeb 7,48% vairāk nekā 2017. gadā,
kas skaidrojams galvenokārt ar mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēs, ar ēdināšanas kompensācijas piešķiršanu
skolēniem (1.-4.klases), inventāra, saimniecības un kancelejas preču iegādi, kā arī izdevumiem par precēm iestāžu
darbības nodrošināšanai, t.sk., pasākumu, informatīvo kampaņu, mārketinga un reklāmas materiālu izstrādei un
izgatavošanai.
Izdevumi periodikas iegādei 2018. gadā sastāda 7 332 EUR jeb 0,03% no kopējiem izdevumiem.
2018. gadā pašvaldība nodokļos samaksājusi 29 132 EUR jeb 0,14% no kopējiem izdevumiem, tos veido
pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, NĪN un pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas, t.sk., valsts
nodevas.
Procentu maksājumi Valsts kasei par aizņēmumiem pārskata gadā netika maksāti, galvenokārt skaidrojams ar to, ka
Valsts kasē saņemto aizdevumu fiksēta likme pārskata gadā bija noteikta nulle.
Subsīdijām un dotācijām 2018. gadā izlietoti 975 086 EUR jeb 4,65% no kopējiem budžeta izdevumiem. Salīdzinot
ar 2017. gadu, izdevumi palielinājušies par 269 586 EUR jeb 38,21%. Palielinājums saistīts ar pārskata periodā
pašvaldības piešķirto dotāciju komersantiem un biedrībām. Saskaņā ar apstiprināto budžetu un domes lēmumiem ir
pārskaitītas subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem par koplietošanas zemes labiekārtošanu un dažādu
projektu un pasākumu īstenošanu. Līdzfinansējums Olaines novada bērnu auklīšu pakalpojumiem un uzturēšanai
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs 258 186 EUR apmērā, dzīvojamo māju renovācijas procesu organizēšanas
pasākumiem 167 851 EUR apmērā, Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centram 42 390 EUR apmērā.
2018. gadā sociāliem pabalstiem izlietoti 1 027 504 EUR jeb 4,90% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir
par 157 391 EUR jeb 18,09% vairāk nekā 2017. gadā.
Izdevumu sadaļā „Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti” ietilpst maksājumi par izglītības un
sociālajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām 536 539 EUR, maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam
242 915 EUR, atmaksāti iepriekšējos gados saņemtie, bet neizlietotie valsts budžeta transferti 1 779 EUR.
Kapitālieguldījumiem – infrastruktūras objektu izveidei, kapitālajiem remontiem un pamatlīdzekļu iegādei
2018. gadā novirzīti 3 105 472 EUR, kas ir 14,80 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 2018. gadā muzeja telpu
izveidošanai un rekonstrukcijai ieguldīti 345 220 EUR.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām
Posteņa nosaukums

EUR

%

2019. gada
apstiprinātais
budžets

2018. gads/2017.gads
2016. gads

2017. gads

2018. gads

Vispārējie valdības dienesti

2 167 535

2 310 968

2 492 670

181 702

107.9

2 850 642

Izlīdzināšanas fonds

202 124

233 189

242 915

9 726

104.2

1 075

Sabiedriskā kārtība un drošība

363 497

384 278

455 298

71 020

118.5

455 924

Ekonomiskā darbība

1 155 597

929 605

1 391 014

461 409

149.6

2 008 332

Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

614 770

573 960

576 562

2 602

100.5

720 066

761 804

823 940

1 508 438

684 498

183.1

2 673 971

Veselība

12 117

54 525

46 355

-8 170

85.0

119 000

Atpūta, kultūra un reliģija

2 535 434

3 843 224

2 177 525

-1 665 699

56.7

2 939 682

Izglītība

8 075 819

8 273 991

9 689 417

1 415 426

117.1

10 048 165
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Sociālā aizsardzība

2 042 449

2 129 509

2 405 557

276 048

113.0

3 002 081

Izdevumi kopā

17 931 146

19 557 189

20 985 751

1 428 562

107.3

24 818 938

Aizņēmumu atmaksa

735 907

491 970

491 970

0

100.0

491 970

Līdzdalība komersantu pašu
kapitālā

288 370

117 245

738 487

621 242

629.87

1 050 166

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Valdības dienestu darbības nodrošināšanai izlietoti 2 492 670 EUR jeb 11,88% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada datiem, redzams, ka 2018. gadā izdevumi palielinājušies par
181 702 EUR jeb 7,9%. Līdzekļi tika izlietoti novada pašvaldības darbinieku, deputātu un pastāvīgo komisiju darba
atalgojumam un nodokļu nomaksai, administrācijas uzturēšanas izdevumu (sakaru pakalpojumu, komunālo maksājumu,
kancelejas preču, darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu, mazvērtīgā inventāra iegādes, informatīvā izdevuma
”Olaines Domes Vēstis” izdošanas un izplatīšanas, mājaslapas izstrādes un uzturēšanas, jaundzimušo sveikšanas
svinīgajā pasākumā u.c.) apmaksai. 2018. gadā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra telpu (Zemgales ielā
33, Olainē) remontam izlietoti 54 611 EUR.
Sadaļā „Vispārējie valdības dienesti” ietilpst:
•

norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem, kas sastādīja 496 293 EUR jeb 2,4% no
kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem;

•

maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2018. gadā sastādīja 242 915 EUR, salīdzinājumā ar 2017.
gadu palielinājušies par 9 726 EUR jeb 4,2%;

•

pašvaldības kredītsaistību apkalpošanas maksājumiem izlietoti 11 755 EUR.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai izlietoti 455 298 EUR jeb 2,17% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Pašvaldības policijas uzturēšanai un darbības nodrošināšanai, salīdzinājumā ar 2017. gadu izdevumi ir
palielinājušies par 71 020 EUR jeb 18,5%. Līdzekļi tika izlietoti pašvaldības policijas darbinieku darba algas un sociālā
nodokļa nomaksai, sakaru un informācijas programmu, formas tērpu, abonēšanas pakalpojumu apmaksai,
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videonovērošanas kameru darbības nodrošināšanai, degvielas, kancelejas un saimniecības preču iegādei. 2018. gadā
Olaines novada pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja sabiedrisko kārtību pašvaldības organizēto pasākumu, ielu
gājienu, sporta sacensību, atpūtas pasākumu un citu nozīmīgu masu pasākumu laikā.
Ekonomiskai darbībai 2018. gadā novirzīti 1 391 014 EUR, kas sastāda 6,63% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Līdzekļi ieguldīti pašvaldības īpašumā esošo ceļu un ielu uzturēšanai, atjaunošanai, rekonstrukcijas un
izbūves darbiem. Veikti sekojoši atjaunošanas, rekonstrukcijas un izbūves darbi:
•

izbūvēts jauns gājēju ietves posms Jelgavas ielā līdz Rīgas ielai;

•

atjaunots segums Rīgas un Jelgavas ielu krustojumā;

•

ieklāts asfaltbetons Mednieku ceļā;

•

ieklāts asfaltbetons Grāvja ielā;

•

izbūvēts gājēju/velosipēdistu ceļš Jaunolainē (Jaunolaine-Lubauši-A8 pietura "Lubauši") - projekta I kārta;

•

uzsākta Zemgales ielas seguma atjaunošana pēc ūdens un kanalizācijas projekta realizācijas (pārejošais objekts
uz 2019. g.);

•

ieklāts asfaltbetona segums ciemā "Grēnes" (līdzfinansējuma projekts);

•

izbūvēti gājēju ceļu segumi Jaunolaines rotaļu laukumā;

•

ar LAD līdzfinansējumu atjaunoti grants ceļi Pēternieki-Ķesteri un Namiķi-Birzuļi (t.sk. tilts pār Misas upi);

•

u.c. darbi.

Vides aizsardzības pasākumiem izlietoti 576 562 EUR. Budžeta sadaļā paredzētie līdzekļi tika izmantoti pilsētas
kanāla un ūdens kanalizācijas, novada teritorijas, ielu uzturēšanai un labiekārtošanai, atkritumu savākšanai, pašvaldības
īpašumā esošo kapu teritoriju apsaimniekošanai, koku kopšanai, bojātu un sausu ielas koku zāģēšanai, salīdzinot ar
2017. gadu izdevumi palielinājušies par 2 602 EUR jeb 0,5%, tie veido 2,75% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas nozarei 2018. gadā izlietoti 7,19% no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Teritorijas un mājokļu uzturēšanai tika izlietoti 1 508 438 EUR, tai skaitā:
861 435 EUR pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai;
110 180 EUR teritorijas attīstībai;
517 292 EUR ielu apgaismojuma uzturēšanai, elektroenerģijas apmaksai, jaunu apgaismes līniju izveidei un esošo
līniju remontiem novada teritorijā;
19 531 EUR pārējā teritorijas apsaimniekošana, kas saistīta ar zemes nomu.
Veselības aprūpes nozarē izlietoti 46 355 EUR jeb no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 2018. gadā turpinās
uzsāktais Eiropas Savienības finansētais projekts SAM 9.2.4.2 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi” Olaines novada iedzīvotājiem.
Atpūta un kultūra. Atpūtas un kultūras darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei 2018. gadā izlietoti
2 177 525 EUR jeb 10,38% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinot ar 2017. gadu samazinājušies par
1 665 699 EUR jeb 43,30%. Samazinājums ir saistīts ar to, ka 2017. gadā tika pabeigta Jaunolaines Sporta nama
būvniecība.
Olaines Sporta centra uzturēšanai kopumā tika izlietoti 915 641 EUR. Līdzekļi izlietoti iestādes uzturēšanai, Sporta
centra darbinieku un treneru darba samaksai un sociālo nodokļu nomaksai, sporta pasākumu organizēšanai, transporta
izdevumu segšanai, sporta inventāra iegādei, dalības maksām par piedalīšanos sacensībās un administrācijas
uzturēšanai.
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2018. gadā pašvaldības finansējums (dotācija) 123 710 EUR apmērā novirzīts jaunatnes sporta attīstībai, nodrošinot
sporta nodarbību norisi Olaines novadā, kā arī, lai veicinātu dažādu sporta veidu attīstību (futbola, hokeja,
daiļslidošanas, tenisa, vieglatlētikas u.c.), salīdzinot ar 2017. gadu dotācijas ir palielinājušās par 27 457 EUR.
Viena no pašvaldības prioritātēm ir daudzveidīgu kultūras pakalpojumu nodrošināšana novada kultūras iestādēs.
Olaines Kultūras centra uzturēšanai 2018. gadā izlietoti 809 866 EUR, kas salīdzinot ar 2017.gadu ir palielinājušies par
36 822 EUR. Līdzekļi tika izlietoti kultūras iestāžu pašdarbības kolektīvu vadītāju un administrācijas darbinieku darba
samaksai un sociālā nodokļa nomaksai, sakaru un komunālo pakalpojumu apmaksai, materiālu iegādei kultūras namu
darbības nodrošināšanai un kultūras pasākumu/svētku organizēšanai, pamatlīdzekļu iegādei, māksliniecisko kolektīvu
koncertbraucienu transporta pakalpojumu apmaksai un tērpu fonda palielināšanai un atjaunošanai. Vēstures un mākslas
muzejam izlietoti 159 918 EUR. Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta izveidē Olainē ieguldīti 71 408 EUR.
Izglītība – viena no svarīgākajām pašvaldības funkcijām, analizējot pašvaldības izdevumu struktūru atbilstoši
funkcionālajām kategorijām, tā veido vislielāko īpatsvaru, 46,17% no kopējiem budžeta izdevumiem. Galvenokārt
līdzekļi tika izlietoti pirmsskolas iestāžu pedagogu darba samaksai, sociālo nodokļu nomaksai, ēku uzturēšanas
izdevumu segšanai, mācību procesu nodrošināšanai, mācību līdzekļu un pamatlīdzekļu iegādei.
2018. gadā izglītībai izlietoti 9 689 417 EUR, salīdzinot ar 2017. gadu palielinājās par 17,1%. Pārskata periodā
Olaines pirmsskolas izglītības iestādē „Zīle” grupiņu remontdarbos ieguldīti 92 989 EUR, SPII “Ābelīte” grupiņu un
nojumju remontdarbos 62 901 EUR, Olaines 2. vidusskolas metodiskā informācijas centra un trenažieru zāles
rekonstrukcijai 2018. gadā novirzīti 193 408 EUR. Olaines 1. vidusskolai ir iegādāti datori par 18 715 EUR.
Pašvaldība turpina sniegt atbalstu jauniešu brīvā laika organizācijai, nodrošinot līdzfinansējumu vasaras nometnēm un
skolēnu vasaras darbam brīvlaikā.
Sociālai aizsardzībai (sociālā dienesta, bāriņtiesas un sociālās aprūpes centra darbības nodrošināšanai, savstarpējiem
norēķiniem par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, mājas aprūpētāju darba nodrošināšanai un sociālo
pabalstu izmaksai) izlietoti 2 405 557 EUR jeb 11,46 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 276 048
EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” uzturēšanai izlietoti 2 067 796 EUR.
Līdztekus valsts noteiktajiem obligātajiem pabalstiem - garantētā minimālā ienākuma pabalsts, dzīvokļu pabalsts un
pabalsts ārkārtas situācijās, pašvaldība 2018. gadā izmaksāja pabalstus brīvpusdienām pirmsskolas un skolas vecuma
bērniem, mācību gada uzsākšanai, daļēju medicīnisko izdevumu samaksai, audžuģimenēm un bērniem bāreņiem,
aizbildnim bērna uzturēšanai un dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības,
pabalstu transporta izdevumu samaksai personām ar kustību traucējumiem, vienreizēju pabalstu personām, kuras
atgriezušās no ieslodzījuma, apbedīšanas pabalstu. Sociālajiem pabalstiem un materiālajai palīdzībai izlietoti
810 537 EUR.
Olaines novada bāriņtiesas uzturēšanai, darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī bāriņtiesas
darbības nodrošināšanai izlietoti 115 676 EUR.
Pārskata gadā aizņēmumu pamatsummas atmaksai izlietoti 491 970 EUR.
2018. gadā ieguldījumi pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā bija 738 487 EUR.
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SPECIĀLAIS BUDŽETS
2018.gads/2017.gads

2019.gada

EUR

%

apstiprinātais
budžets

335 736

14 114

104.39

335 709

219 335

225 709

6 374

102.90

225 709

81 377

102 287

110 027

7 740

107.57

110 000

277 921

284 807

255 946

-28 861

89.87

393 593

Pakalpojumi

246 643

258 788

255 946

-2 842

98.90

377 993

Pamatkapitāla veidošana

31 278

26 019

0

-26 019

0

15 600

IZDEVUMI KOPĀ
ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM

277 921

284 807

255 946

-28 861

89.87

393 593

Ekonomiskā darbība

219 305

219 339

225 705

6 366

102.90

225 745

Vides aizsardzība

58 616

65 468

30 241

-35 227

46.19

167 848

Posteņa nosaukums

2016.gads

2017.gads

2018.gads

IEŅĒMUMI KOPĀ

300 712

321 622

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu
(ielu) fondiem

219 335

Dabas resursu nodoklis par dabas
resursu ieguvi un vides
piesārņošanu
IZDEVUMI KOPĀ
ATBILSTOŠI
EKONOMISKAJĀM
KATEGORIJĀM

Speciālā budžeta ieņēmumi 2018. gadā bija 335 736 EUR, kas salīdzinot ar 2017. gadu ir palielinājušies par 14 114
EUR jeb 4,39%. Speciālā budžeta ieņēmumus veido dabas resursu nodoklis un mērķdotācija pašvaldības autoceļu
fondam.
No autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem ekonomiskai darbībai izlietoti 225 705 EUR. Līdzekļi izlietoti ceļu un ielu
uzturēšanai un remontam, autobusu pieturvietu apkopei, ceļazīmju nomaiņai un signālstabiņu atjaunošanai, ielu un ceļu
apkopei, braucamās daļas sniega tīrīšanai un kaisīšanai ar smilts-sāls maisījumu un citiem ceļu un ielu uzturēšanas
darbiem. Lielākie ieguldījumi tika veikti atsevišķu ceļa posmu grants segumu periodiskajai atjaunošanai pašvaldības
ceļos: Rēķi-Pērles, Dzintari-Ansbaudas, Pastnieki-Birzuļi, Blijas-Veismaņu ceļš, kā arī asfaltbetona segumu ielu
remontam Olainē un Jaunolainē.
Vides aizsardzībai izlietoti 30 241 EUR no plānotā, līdzekļi tika izlietoti pilsētas kanāla un ūdens kanalizācijas
uzturēšanai un dažādu meliorācijas darbu veikšanai. Meliorācijas grāvja tīrīšanai Rīgas ielas 23 izlietoti 12 147 EUR,
meliorācijas grāvja tīrīšanai Pēternieku parka teritorijā 4 588 EUR.
Ziedojumi un dāvinājumi
Posteņa nosaukums
IEŅĒMUMI KOPĀ

Saņemtie ziedojumi un
dāvinājumi no juridiskām
personām
Saņemtie ziedojumi un
dāvinājumi no fiziskām
personām

2018. gads/2017.
gads
%
EUR

2019. gada
apstiprinātais
budžets

2016. gads

2017. gads

2018. gads

5 298

9 000

17 542

8 542

194.91

0

3650

9 000

17 542

8 542

194.91

0

1648

0

0

0

0

0
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IZDEVUMI KOPĀ
ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM

4 548

9 750

17 542

7 792

179.92

0

Atpūta, kultūra un reliģija

2 900

9 750

17 542

7 792

179.92

0

Izglītība

1 648

0

0

0

0

0

2018. gadā Olaines novada pašvaldības iestādēm ziedoti kopumā 17 542 EUR, ziedojumi galvenokārt tika izlietoti
sporta un kultūras pasākumu organizēšanai.
Pašvaldības aizņēmumi 2018. gadā

Aizdevējs

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Mērķis
papildus mācību telpu
izbūve-piebūves
celtniecība Olaines 1.
vidusskolā
papildus mācību telpu
izbūve- piebūves
celtniecība Olaines 1.
vidusskolā
Kohēzijas fonda projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība Olainē un
Jaunolainē” Olaines
komponentes īstenošanai
ūdenssaimniecības attīstība
Olainē un Jaunolainē
Jaunolaines komponente
A/S “Olaines ūdens un
siltums” pamatkap. paliel.
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Olaines novada
Grēnes ciemā” īstenošanai
SIA “Zeiferti”
pamatkapitāla palielināšnai
ERAF projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība Olaines novada
Stūnīšu ciemā, II kārta
īstenošanai”
SIA “Zeiferti”
pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas
fonda projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība Jaunolaines
lielciema, III kārta”
īstenošanai

Aizņēmuma
summa

Parāds uz
pārskata
gada
sākumu

Darījumi
"+",
saņemšana

Darījumi
"-",
atmaksa

EUR

426 862

210 443

0

-24 046

186 397

EUR

3 841 754

1 920 877

0

-213 431

1 707 446

EUR

1 660 999

884 401

0

-86 289

798 112

EUR

1 490 000

933 724

0

-79 468

854 256

EUR

198 481

137 430

0

-20 360

117 070

EUR

666 628

529 914

0

-68 376

461 538

EUR

1 952 092

585 628

0

585 628

585 628

-491 970

4 710 447

Valūta

Kopā

8 834 248

0

4 616 789

Parāds uz
pārskata
perioda
beigām
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Pašvaldības galvojumi 2018. gadā

Aizdevējs

Valsts
kase

Mērķis

Olaines
pilsētas
siltumapgādes
rekonstrukcija

Aizņēmējs

AS
“Olaines
ūdens un
siltums”

Valūta

USD

Kopā

Galvotā
aizņēmuma
summa

Neatmaksātā
summa uz
pārskata
gada sākumu

Atmaksātā
summa

Valūtas
kursa
svārstības
(+,-)

Neatmaksātā
summa uz
pārskata gada
beigām

713 900

284 500

-22 514

13 083

275 069

713 900

284 500

-22 514

13 083

275 069

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2018. gadā atmaksātas aizņēmumu pamatsummas
491 970 EUR apmērā.

2019.gadā
paredzēta
summa
atmaksai,
euro

Summa
atmaksai
turpmākos
gados,
euro

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
summa,
euro

Papildus mācību telpu izbūve-piebūves
celtniecība Olaines 1. vidusskolā

24.08.2006.

20.08.2026
.

426 862

24 046

162 351

Papildus mācību telpu izbūve-piebūves
celtniecība Olaines 1. vidusskolā

13.03.2007.

20.12.2026
.

3 841 754

213 431

1 494 015

Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Olainē un Jaunolainē” Olaines
komponentes īstenošanai
SIA “Zeiferti” pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Olainē un Jaunolainē” īstenošanai

03.03.2008.

20.01.2028
.

1 660 999

86 289

711 823

14.09.2009.

20.08.2029
.

1 490 000

79 468

774 788

AS “OŪS” pamatkapitāla palielināšana ERAF
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines
novada Grēnes ciemā” īstenošanai

21.08.2014.

20.08.2024.

198 481

20 360

96 710

SIA “Zeiferti” pamatkapitāla palielināšanai
ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība
Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta”
īstenošanai

25.09.2015.

24.09.2025
.

666 628

68 376

393 162

SIA “Zeiferti” pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Jaunolaines lielciema, III kārta”
īstenošanai

17.05.2018.

20.04.2038
.

1 952 092

Kopā

8 834 248

Mērķis

1 952 092

491 970

5 584 941
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Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats

Reģistrācijas
Nr.

Ieguldījuma
apmērs uz
31.12.2017.
(EUR)

Ieguldījuma
apmērs uz
31.12.2018.
(EUR)

Līdzdalība
(%)
perioda
beigās

AS “Olaines ūdens un
siltums”

50003182001

9 251 884

9 641 424

SIA “Zeiferti”

40003419183

3 729 372

SIA “Zemgales 29”

40003527548

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Kapitālsabiedrības dati
pašu kapitāls
perioda
beigās

pašu kapitāls
perioda
sākumā

100.00

9 641 424

9 251 884

4 231 249

100.00

4 231 249

3 729 372

14 343

15 715

53.94

29 134

26 590

12 995 599

13 888 388

Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā aprēķinam izmantota pašu kapitāla metode. Aprēķinos izmantoti auditēti
uzņēmumu 2018. gada pārskati.
2018. gadā 676 466 EUR ieguldīti SIA ”Zeiferti” pamatkapitālā un 123 673 EUR - AS ”Olaines ūdens un siltums”
pamatkapitālā. 2018. gadā AS ”Olaines ūdens un siltums” pamatkapitālā ieguldīti pamatlīdzekļi 289 738 EUR apmērā.
2018. gadā AS ”Olaines ūdens un siltums” pamatkapitālā ieguldīta iepriekšējo taksācijas periodu nesadalītā peļņa
465 203 EUR apmērā.

PĀRĒJĀS PAŠVALDĪBAS FUNKCIJAS UN SNIEGTIE PAKALPOJUMI
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA, NOTEKŪDEŅU NOVADĪŠANA. SILTUMAPGĀDE. SADZĪVES
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA.
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA UN SANITĀRĀ TĪRĪBA.
AS “Olaines ūdens un siltums” ir dibināta ar mērķi nodrošināt LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības
funkciju izpildi – organizēt un nodrošināt sabiedrisko (komunālo) pakalpojumu sniegšanu Olaines novada
administratīvajā teritorijā.
AS “Olaines ūdens un siltums” darbības virzieni un to procentuālais īpatsvars pēc neto apgrozījuma 2018. gadā:
•

siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija – 40 %;

•

dzeramā ūdens ražošana, piegāde – 7 %;

•

notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana – 10 %;

•

sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 12 %;

•

namu apsaimniekošana – 21 %;

•

labiekārtošanas pakalpojumi – 10 %.

Sabiedrības pamatkapitāls uz 2018. gada 31. decembri – 9 665 295 EUR.
Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija
Pārskata periodā patērētājiem realizētas 49 991,09 MWh siltumenerģijas, kas ir par 0,5% mazāk kā iepriekšējā
gadā, izstādot patērētājiem rēķinus par summu 2 322 087 EUR, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 0,4 %
mazāk.
Siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas izmaksas atskaites periodā 2 513 047 EUR. Izmaksas, salīdzinot ar
iepriekšējo atskaites periodu, ir pieaugušas par 14,7 %. Izmaksas palielinājušās, dabasgāzes cenas pieauguma dēļ.
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Dabasgāzes izmaksas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušās par 34,8 %, jeb par 197,2 tūkst. EUR. Atskaites
periodā cenu pieauguma dēļ par 138,4 tūkst. EUR palielinājās izmaksas iepirktai siltumenerģijai, kas saražota
koģenerācijā.
Atskaites periodā siltumenerģijas ražošanas, pārvades un realizācijas izmaksas pārsniedz siltumenerģijas
pakalpojuma ieņēmumus par 190 960 EUR (2017.g. - peļņa 140 770 EUR). Ņemot vērā, ka atskaites periods beidzies
ar zaudējumiem, nepieciešams pārskatīt siltumenerģijas apgādes tarifus.
Uzsākta Kohēzijas fonda (KF) projekta “Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve”
realizācija. Līgums par darbu izpildi noslēgts ar SIA “Lokširs par kopējo summu 1 774 478 EUR, KF līdzfinansējums 758 881,69 EUR. Siltumtīklu pārbūves darbi sadalīti četrās kārtās:
1.kārta - “Siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve Stacijas, Zemgales, Parka ielās un Drustu gatvē”;
2.kārta - “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve Zemgales ielā un atzars līdz Zemgales ielai 37”;
3.kārta - “Siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve Stacijas, Zemgales un Jelgavas ielās”;
4.kārta - “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve no katlu mājas Jelgavas ielā 4 līdz siltuma kamerai K-1-2”.
1.kārtas darbi veikti 2018. gadā, bet 2., 3. un 4. kārtas darbus paredzēts izpildīt līdz 2019. gada 30. augustam.
Dzeramā ūdens ražošana un piegāde
Pārskata periodā Sabiedrība ir realizējusi 648745,95 m3 ūdens par kopējo summu 402 224 EUR, kas gan apjoma,
gan naudas izteiksmē ir par 2,3 % vairāk kā iepriekšējā gadā. Pieaugums skaidrojams ar jaunu klientu piesaisti.
Ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas pārskata periodā ir 372 146 EUR, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir
pieaugušas par 4,4%. Galvenais izmaksu pieauguma iemesls ir Sabiedrībai nodotās ūdens sagatavošanas stacijas
amortizācijas izmaksu iekļaušana izmaksās. Atskaites periodā ieņēmumi no ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas
pārsniedz izmaksas par 30 077 EUR (2017.g. peļņa – 36 737 EUR).
Notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana
Pārskata periodā attīrīšanai ir pieņemti 662 745,6 m3 notekūdeņu par kopējo summu 563 304 EUR, kas salīdzinot
ar iepriekšējo gadu gan apjoma, gan naudas izteiksmē ir par 3,6% vairāk. Pieaugums skaidrojams ar jaunu klientu
piesaisti un no SIA “Deco Energy” pieņemto notekūdeņu apjoma pieaugumu.
Atskaites periodā

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā ir gūti papildus ienākumi 10 855 EUR, tai skaitā:

asenizācijas pakalpojumi - 7 782 EUR, kanalizācija tīklu tīrīšana - 1 539 EUR, septisko dūņu pieņemšana - 1 534 EUR.
Kopā ieņēmumi kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā 574 159 EUR. Kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
izmaksas pārskata periodā ir 515 345 EUR. Izmaksas pieaugušas par 7,1%, veicot remonta darbus notekūdeņu attīrīšana
iekārtās un kanalizācijas sūkņu stacijās. Atskaites periodā kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi pārsniedz
izmaksas par 58 814 EUR (2017.g. peļņa – 74 522 EUR).
2018. gadā realizētie investīciju projekti:
•

ES KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” ietvaros veikta kanalizācijas tīklu izbūve
Zemgales un Tīreļu ielās 926 m, kanalizācijas spiedvada izbūve Zemgales ielā 397 m un kanalizācijas sūkņu
stacijas izbūve. Kopējās projekta realizācijas izmaksas 264 128 EUR, tai skaitā, KF līdzfinansējums
127 479 EUR;

•

veikti ūdensapgādes un lietus kanalizācijas tīklu izbūves darbi Zemgales un Tīreļu ielās. Kopējās projekta
realizācijas izmaksas 328 181,10 EUR. Projekts tiek realizēts par Sabiedrības līdzekļiem;

•

uzsākta ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves projekta realizācija Olaines novada, Olaines pagasta
Pārolaines ciema Akāciju ielā un Vērdiņu ielā. Kopējās projekta realizācijas izmaksas 1 002 148 EUR,
finansējums no Sabiedrības līdzekļiem. Projekta realizāciju plānots pabeigt līdz 31.05.2019.
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Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
2018. gadā no Olaines novada iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem pieņemti 66333 m 3 sadzīves atkritumu par
kopējo summu 691 202 EUR. Pieņemto atkritumu apjoms ir pieaudzis par 1,5%, salīdzinot ar iepriekšējo atskaites
periodu, bet naudas izteiksmē ieņēmumi palielinājušies par 12,2%, jo ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanas izmaksu
pieaugumu no 2018. gada 1. septembra tika palielināts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Gūti papildus
ieņēmumi 893 EUR, nododot šķirotos atkritumus.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kopējie ieņēmumi 2018. gadā - 692 095 EUR. Atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas 738 182 EUR. Izmaksas pieaugušas par 14,2%. Izmaksas pieaugušas, jo 2018. gada 1. janvārī mainoties
dabas resursu nodoklim, palielinājās sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs Getliņos, kā rezultātā

atkritumu

apglabāšanas izmaksas salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieauga par 21% jeb par 49,6 tūkst. EUR. Atskaites periodā
atkritumu apsaimniekošanas izmaksas pārsniedz ieņēmumus par 46 087 EUR (2017.g. zaudējumi - 23 230 EUR).
Namu pārvaldīšana un apsaimniekošana
Atskaites periodā apsaimniekota 101 daudzdzīvokļu māja Olaines pilsētā ar dzīvokļu skaitu 5 198 un 8 dzīvojamās
mājas Olaines pagasta teritorijā, Jaunolainē, Pionieru ielā ar dzīvokļu skaitu 222. Dzīvokļu īpašumu kopējā platība
256 877,10 kvadrātmetri.
2018. gadā daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas un īres maksas ieņēmumi ir 1 251 208 EUR, kas salīdzinot ar
iepriekšējo gadu ir par 4,1% vairāk.
No uzkrātajiem līdzekļiem uz atskaites perioda ieņēmumiem attiecināta summa, kas atbilst atskaites periodā veikto
remontdarbu izmaksu summai, ir 109 206 EUR, salīdzinot ar 2017. gadu, pieaugums ir 82 %.
Papildus gūti ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu 4 548 EUR. Kopā daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas
ieņēmumi 2018. gadā 1 364 962 EUR, kas ir par 8% vairāk kā iepriekšējā gadā.
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas izdevumi, ieskaitot uzkrāto līdzekļu izdevumus, ir 1 291 258 EUR, kas
salīdzinot ar iepriekšējā gada izdevumiem samazinājušies par 2,4%.
Atskaites periodā dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumi pārsniedz izdevumus par
73 704 EUR (2017.g. zaudējumi - 58 655 EUR).
Lai veiktu nepieciešamos remonta darbus dzīvojamās mājās, tiek veidoti uzkrājumi. No uzkrājumiem daudzdzīvokļu
māju remonta darbiem atskaites periodā izlietoti 109 206 EUR. Dzīvojamo māju remontdarbiem uzkrātā summa
atskaites perioda beigās 540 108 EUR.
Labiekārtošanas pakalpojumi
Labiekārtošanas pakalpojumi pārsvarā tiek sniegti Olaines novada pašvaldībai, uzturot un kopjot pašvaldībai
piederošās teritorijas (mežus, parkus, ielas, ceļus u.c.) gan Olaines pilsētas, gan Olaines pagasta teritorijā. Pārskata
periodā ir sniegti labiekārtošanas pakalpojumi par kopējo summu 605 064 EUR, kas ir par 11,7% mazāk kā iepriekšējā
gadā.
Papildus realizācijas ieņēmumiem gūti ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, tai skaitā savstarpējo
pakalpojumu sniegšanas citiem sabiedrības iecirkņiem, - 16 111 EUR. Kopā ieņēmumi atskaites periodā 621 176 EUR.
Labiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas izmaksas pārskata periodā ir 655 182 EUR, kas ir par 5,7% mazāk kā
iepriekšējā gadā. Neskatoties uz to, ka izmaksas ir samazinājušās, atskaites periodu neizdevās noslēgt ar peļņu.
2018. gadā labiekārtošanas darbu izdevumi pārsniedz ieņēmumus par 34 007 EUR (2017.g. peļņa - 10 583 EUR).
Pārējā saimnieciskā darbība
Pārējā saimnieciskā darbība – starpniecības pakalpojumi, dzīvojamā fonda renovācija, Olaines stadiona
apsaimniekošana, soda naudas, valūtas kursa svārstības u.c.
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Sabiedrības ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības pārskata periodā, neizslēdzot starpniecības pakalpojumus,
sastāda 1 328 358 EUR (2017.g. - 1 086 844 EUR), kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir par 22,2% vairāk.
Pieauguma galvenie iemesli ir ieņēmumi no kokmateriālu pārdošanas - 77 816 EUR un atgūtie šaubīgie debitorparādi 143 900 EUR.
Pārējās saimnieciskās darbības izdevumi 1 243 771 EUR (2017.g. - 802 638 EUR), kas salīdzinot ar iepriekšējo
atskaites periodu ir par 55% vairāk. Lielākais izmaksu pieaugums: dzīvojamā fonda renovācijas darbiem - par 361 306
EUR, mežu apsaimniekošanai - par 26 478 EUR. Kā iepriekšējā atskaites periodā, tā arī šajā nerentabls ir bijis stadiona
apsaimniekošanas pakalpojums – zaudējumi 34 658 EUR.
Pārējā saimnieciskajā darbībā kopā ieņēmumi pārsniedz izdevumus par 84 587 EUR.
Turpinās daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes procesu īstenošana, tai skaitā: ēku siltināšana, komunikāciju
sakārtošana un mājas vizuālā izskata atjaunošana. Daudzdzīvokļu māju renovācija tiek veikta ar ERAF līdzfinansējumu
50% apmērā un, izmantojot banku aizdevumus, lai nodrošinātu dzīvokļu īpašniekiem piekrītošās daļas maksājumus.
Aizņēmumi no kredītiestādēm atskaites perioda beigās 798 362 EUR (2017.g. - 51 797 EUR). Atskaites periodā veikta
daudzdzīvokļu māju Kūdras ielā 3 un Zemgales ielā 13 renovācija. Renovācijas darbi tika iesākti arī daudzdzīvokļu
mājās Stacijas ielā 24, Zeiferta ielā 9, Zeiferta ielā 16, Zeiferta ielā 20, Zemgales ielā 11, Stacijas ielā 22.
AS „Olaines ūdens un siltums” sniegtie pakalpojumi 2018. gadā uzņēmuma klientiem
Pakalpojuma nosaukums

Santehniskie darbi
Ūdensskaitītāju plombēšana
Ūdens atslēgšana-pieslēgšana aukstā ūdens
skaitītāja uzstādīšanas gadījumā (viens
stāvvads)
Ūdens atslēgšana-pieslēgšana karstā ūdens
skaitītāja uzstādīšanas gadījumā (viens
stāvvads)
Aukstā ūdens padeves atslēgšana (viens
stāvvads)
Karstā ūdens padeves atslēgšana (viens
stāvvads)
Aukstā/karstā ūdens padeves atjaunošana
Apkures sistēmas iztukšošana un pildīšana
(radiatoru uzstādīšanas gadījumos)
Dzīvojamo telpu gaisa temperatūras pārbaude
pēc iedzīvotāju rakstiska pieteikuma
(nepamatota)
Remontstrādnieka/santehniķa pakalpojumi
Dzīvokļa siltumskaitītāju pārbaude (viens
skaitītājs)
Elektromontāžas darbi
Elektriķa pakalpojumi
Elektropieslēguma atjaunošana dzīvoklī
Jurista pakalpojumi
Konsultācijas iedzīvotājiem tiesību jautājumos
Iesnieguma, lūguma vai pieprasījuma
sastādīšana

Cena, EUR,
iesk. PVN
21%

Pakalpojuma sniedzējs

1 gab.

0,83

AS "Olaines ūdens un siltums"

1 gab.

9,00

AS "Olaines ūdens un siltums"

1 gab.

11,70

AS "Olaines ūdens un siltums"

1 gab.

11,45

AS "Olaines ūdens un siltums"

1 gab.
1 vieta

14,41
22,85

AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"

1 gab.

19,97

AS "Olaines ūdens un siltums"

1 izsaukums
1 stunda

13,58
17,00

AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"

1 gab.

32,31

AS "Olaines ūdens un siltums"

1 stunda
1 gadījums

17,00
3,32

AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"

1 konsult.

5,45

AS "Olaines ūdens un siltums"

1 gab.

13,25

AS "Olaines ūdens un siltums"
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1 gab.
1 gab.

Cena, EUR,
iesk. PVN
21%
27,52
38,61

AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"

1 gab.

1,67

AS "Olaines ūdens un siltums"

1 izsaukums
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.

19,52
0,92
0,13
0,23
0,15
0,27
0,11
0,22

AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"

1 gab.

0,38

AS "Olaines ūdens un siltums"

1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gadījums

2,92
2,30
8,20
18,22

AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"

Ūdensapgādes pakalpojumi

EUR/m3

0,75

AS "Olaines ūdens un siltums"

Kanalizācijas pakalpojumi
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumi (vid.
gadā)
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (vid.
gadā)
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (vid.
gadā)

EUR/m3

1,03

AS "Olaines ūdens un siltums"

EUR/MWh

52,72

AS "Olaines ūdens un siltums"

EUR/m3

12,61

AS "Olaines ūdens un siltums"
AS "Olaines ūdens un siltums"

EUR/m2

0,53

Mērvienība

Pakalpojuma nosaukums
Līguma vai cita akta sastādīšana
Pieteikuma sastādīšana tiesu iestādei
Citi pakalpojumi
Atļaujas automašīnu stāvvietai sagatavošana
Dzīvokļa apsekošanas akta sastādīšana bojājumu
gadījumā
Izziņas par maksājumu saistībām sagatavošana
Viena kserokopija A-4
Viena divpusēja kserokopija A-4
Viena kserokopija A-3
Viena divpusēja kserokopija A-3
Viena kserokopija A-5
Viena divpusēja kserokopija A-5
Atkārtota maksājumu aprēķina vai cita veida
izdruka
Atkārtota maksājumu aprēķina izdrukas ar
paskaidrojumu sagatavošana
Dzīvokļa plāna kopija
Tāmes sastādīšana
Termogrāfijas apskates akta sastādīšana

Pakalpojuma sniedzējs

Komunālie pakalpojumi

AS „Olaines ūdens un siltums” pakalpojumi, kurus sniedz uzņēmums sniedz ikvienam interesentam
Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma saņēmējs

Maksa par
pakalpojumu,
iesk. PVN 21 %
14,52 EUR

Pakalpojuma sniedzējs

Tehnisko noteikumu izstrādāšana

Fiziskas, juridiskas
personas

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
līguma slēgšana

Fiziskas, juridiskas
personas

bez maksas

Informācijas un konsultāciju sniegšana
par komunālo pakalpojumu
nodrošināšanu, uzskaiti un apmaksas
kārtību
Kopīpašuma apsaimniekošanas līguma
slēgšana
Dzīvojamās telpas īres līguma slēgšana

Fiziskas, juridiskas
personas

bez maksas

AS „Olaines ūdens un
siltums”

Fiziskas, juridiskas
personas
Pašvaldības īpašumā
esošas dzīvojamās telpas
īrnieks

bez maksas

AS „Olaines ūdens un
siltums”
AS „Olaines ūdens un
siltums”

bez maksas

AS „Olaines ūdens un
siltums” par objektiem
Olaines pilsētā un Olaines
novada ciemos Pārolaine
un Grēnes
AS „Olaines ūdens un
siltums”
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Dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu
attīrīšanas līguma slēgšana
Siltumenerģijas apgādes līgumu slēgšana
Kapavietas ierādīšana kapa rakšanai
(Kalna-Baložu kapsētā, Bērzkalnu
kapsētā, Pēternieku kapsētā, Olaines
kapsētā)
Kapavietas (vienvietīgas, divvietīgas,
trīsvietīgas vai četrvietīgas) piešķiršana
mirušā apbedīšanai (Sila kapos)
Sludinājumu/paziņojumu izvietošana
pašvaldības informatīvajos stendos un
sabiedriskā transporta pieturvietās

Fiziskas, juridiskas
personas
Fiziskas, juridiskas
personas
Kapavietas uzturētājs vai
uzturēšanas tiesību
pārņēmējs - fiziska
persona, sociālās aprūpes
iestāde
Kapavietas uzturētājs vai
uzturēšanas tiesību
pārņēmējs - fiziska
persona, sociālās aprūpes
iestāde
Fiziskas, juridiskas
personas

bez maksas
bez maksas
bez maksas

AS „Olaines ūdens un
siltums”
AS „Olaines ūdens un
siltums”
AS „Olaines ūdens un
siltums”

bez maksas

AS „Olaines ūdens un
siltums”

Maksu skat.
tabulā zemāk

AS „Olaines ūdens un
siltums”

Sludinājumu un informatīvo materiālu izvietošanas (informatīvajos stendos un pieturvietās) Olaines novadā
izcenojumi
Materiālu izvietošanas vietas
Informatīvajos stendos Olainē (uz 1 nedēļu)
pie ēkas Zemgales ielā 29
starp ēkām Zeiferta ielā 4 un 6
pie ēkas Parka ielā 12
pie ēkas Stacijas ielā 8
Pieturvietās Olainē (uz 1 nedēļu)
pie ēkas Zemgales ielā 41
pie ēkas Jelgavas ielā 17
pie ēkas Zemgales ielā 31
pie ēkas Kūdras ielā 18
pie ēkas Parka ielā 8
pie ēkas Zeiferta ielā 15
pie ēkas Zeiferta ielā 2

Fiziskām
personām, EUR ar
PVN 21%
A5 – 3,57
A4 – 7,14

Juridiskām
personām, EUR ar
PVN 21%
A5 – 7,14
A4 – 7,14

A5 – 3,57
A4 – 7,14
A3 – 14,28

A5 – 7,14
A4 – 7,14
A3 – 14,28

Pakalpojuma
sniedzējs

AS „Olaines ūdens
un siltums”

AS „Olaines ūdens
un siltums”

SIA „Zeiferti” ir dibināta ar mērķi nodrošināt LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildi –
organizēt un nodrošināt sabiedrisko (komunālo) pakalpojumu sniegšanu Olaines novada, Olaines pagasta Jaunolaines
lielciema, Stūnīšu ciema, Pēternieku ciema un Medemciema iedzīvotājiem.
Uzņēmuma galvenie darbības virzieni un to procentuālais īpatsvars pēc neto apgrozījuma 2018. gadā:
•

siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija – 57,12%;

•

namu pārvaldīšana, apsaimniekošana – 22,23%;

•

dzeramā ūdens ražošana un piegāde – 8,49%,

•

notekūdeņu pārvade un attīrīšana – 9,80%;

•

citi pakalpojumu veidi – 2,36%.

2018. gada investīciju projekti:
•

2018. gada 13. martā starp SIA „Zeiferti” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par KF
projekta

“Ūdenssaimniecības

attīstība

Jaunolaines

lielciemā

III

kārta”

(projekta

identifikācijas
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Nr.5.3.1.0/17/I/009) ieviešanu par kopējo summu 3 493 408 EUR, tai skaitā, KF līdzfinansējums 935 022
EUR. Projekta ieviešanas termiņš 57 mēneši.
•

SIA „Zeiferti” ar ALTUM noslēgts līgums par energoefektivitātes projekta realizāciju:

Meža ielā 4 - 2018. gada 8. oktobrī par kopējo summu 394 844 EUR, t.sk., piešķirtais grants 197 422 EUR;
Meža ielā 10 – 2018. gada 8. oktobrī par kopējo summu 232 080 EUR, t.sk., piešķirtais grants 116 040 EUR;
Meža ielā 16 – 2018. gada 20. septembrī par kopējo summu 353 060 EUR, t.sk., piešķirtais grants 176 530 EUR.
Dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma nodrošināšanai tiek izmatots AS „SEB banka” aizdevums.
Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija
2018. gadā patērētājiem realizētas 12 490,05 MWh siltumenerģijas, kas ir par 141,16 MWh mazāk, nekā iepriekšējā
gadā. Siltumenerģijas patērētājiem izstādīti rēķini par summu 745 162 EUR. Siltumenerģijas ražošanas, piegādes un
realizācijas izmaksas pārskata periodā, saskaņā ar grāmatvedības datiem, ir 825 404 EUR (pieaugums salīdzinot ar
2017. gadu par 74 508 EUR). Siltumenerģijas realizācijas izmaksas pārsniedz ieņēmumus par summu 80 242 EUR.
Izmaksu pārsnieguma skaidrojums:
•

kurināmā (koksnes šķeldas) iepirkuma cenas 2018. gadā salīdzinot ar 2017. gadu ir palielinājušās par 34 %, kā
rezultātā izmaksu summa kurināmā iegādei pieaugusi par 60 322 EUR;

•

veikti plānveida remontdarbi (šķeldas padeves transportiera remonts), materiālu iegādes izmaksas salīdzinot ar
2017. gadu ir pieaugušas par 4 494 EUR (23%);

•

jau 2017. gadu siltumenerģijas ražošanas nozare noslēdza ar zaudējumiem 8 563 EUR.

Ņemot vērā pārskata perioda darbības rezultātu, kā arī to, ka 2019. gadā energoresursu cenas (kurināmais un
elektroenerģija) turpina pieaugt, 2019. gadā nepieciešams veikt siltumenerģijas tarifa pārskatīšanu (esošais tarifs
60,30 EUR/MWh, apstiprināts 2013. gada novembrī). Vienlaikus plānots realizēt Jaunolaines un Gaismu katlumāju
gazifikācijas projektus, kas, mainoties tirgus situācijai, dotu iespēju izmantot konkrētai situācijai izdevīgāko kurināmā
veidu. Raksturojot nozares finanšu rezultātus, no ieņēmumu un izdevumu sadaļas ir izslēgtas uz pārskata periodu
attiecināmās ES KF finansējuma summas un pamatlīdzekļu amortizācijas atskaitījumi proporcionāli fondu finansējuma
īpatsvaram, attiecīgi koriģējot ieņēmumu un izdevumu daļu.
Dzeramā ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu pārvade un attīrīšana
2018. gadā Sabiedrība ir realizējusi 121709 m

3

ūdens (par 976 m3 vairāk nekā 2017. gadā) par kopējo summu

238 538 EUR, kas ir par 2 279 EUR vairāk nekā iepriekšējā pārskata periodā. Saskaņā ar grāmatvedības datiem
ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pārskata periodā ir 323 888 EUR, kas ir par 25 140 EUR vairāk nekā
iepriekšējā pārskata periodā. Atskaites periodā izdevumi pārsniedz ieņēmumus par 85 350 EUR. Izmaksu pārsnieguma
skaidrojums:
•

laika posmā no 2012. līdz 2017. gadam SIA ,,Zeiferti” ir realizējusi vairākus ūdenssaimniecības projektus,
kuru realizācijas laikā radušās izmaksas iegrāmatotas grāmatvedības uzskaitē kā PL izveidošanas izmaksas
sākot ar 2018. gada 1. janvāri, kā rezultātā pārskata gadā pamatlīdzekļu amortizācijas atskaitījumu summa ir
palielinājusies par 12 283 EUR;

•

salīdzinājumā ar 2017. gadu pieaugušas materiālu izmaksas - par 5 684 EUR;

•

2017. gadu dzeramā ūdens ražošanas un piegādes, notekūdeņu pārvades un attīrīšanas nozare noslēdza ar
zaudējumiem 62 488 EUR.

Sabiedrība 2018. gadā uzsākusi KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” realizāciju
(par kopējo summu 3 493 409 EUR), kura ietvaros tiks būtiski paplašināti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
Jaunolaines lielciemā virzienā no ciema centra uz apdzīvoto vietu ko tautā sauc par Lubaušiem, piesaistot jaunus
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pakalpojumu lietotājus (aptuveni 250 mājsaimniecības). Projekta realizāciju plānots pilnībā pabeigt 2021. gadā. Ņemot
vērā, ka pēc projekta realizācijas būtiski mainīsies pakalpojumu izmaksu struktūra un ieņēmumi, kā arī to ka pašreizējā
zaudējumu summa nepārsniedz ikgadējo ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu amortizāciju atskaitījumu summu 99 206
EUR, līdz KF projekta realizācijas pabeigšanai tarifa pārskatīšana netiek plānota.
Raksturojot nozares finanšu rezultātus, no ieņēmumu un izdevumu sadaļas ir izslēgtas uz pārskata periodu attiecināmās
ES KF finansējuma summas un pamatlīdzekļu amortizācijas atskaitījumi proporcionāli fondu finansējuma īpatsvaram,
attiecīgi koriģējot ieņēmumu un izdevumu daļu.
Namu pārvaldīšana un apsaimniekošana
Atskaites periodā apsaimniekotas 38 daudzdzīvokļu mājas Olaines pagasta teritorijā. Sagatavojot daudzdzīvokļu
māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018. gadam, pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksā iekļauti uzkrājumi plānotajiem māju remontdarbiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
periodu, apsaimniekojamo ēku skaits ir palicis nemainīgs.
Pārskata periodā remontdarbi veikti saskaņā ar sastādītajiem remontdarbu plāniem, kā finanšu avotu izmantojot
uzkrājumu līdzekļus.
Izstādītie rēķini par īri un apsaimniekošanu un uzkrājumiem remontdarbiem sastāda 344 009 EUR (palielinājums
salīdzinot ar 2017. gadu - par 47 890 EUR).
Pārskata periodā izdevumi pārsniedz Sabiedrības ieņēmumus no namu apsaimniekošanas pakalpojumiem
26 611 EUR. Tai pat laikā plānotiem remonta darbiem uzkrāto summu atlikums ir 66 366 EUR, tai skaitā, uzkrātās
summas 2018. gadā - 54 019 EUR. Uzkrātās summas remontadarbiem Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē tiek
atspoguļotas kā dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi un netiek uzskatīti par Sabiedrības ieņēmumiem.
Sabiedrība pēc Olaines novada pašvaldības deleģējuma veic daudzdzīvokļu māju privatizācijas procesā privatizēto,
bet dzīvokļu īpašnieku nepārņemto daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Dažādi pakalpojumi: Ieņēmumi no pārējiem pakalpojumiem 30 756 EUR, bet izdevumi 33 881 EUR.
Pārējā saimnieciskā darbība: Sabiedrības ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības pārskata periodā sastāda
660 973 EUR, pārējās saimnieciskās darbības izdevumi 640 135 EUR. Ieņēmumu pārsniegums par izdevumiem
20 838 EUR.
Būtiskāko ieņēmumu daļu sastāda: atgūtās

šaubīgo

debitoru parādu summas - 109 331 EUR; būvniecības

pakalpojumu ieņēmumi - 321 582 EUR; Olaines novada pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu māju renovācijas
procesa nodrošināšanai 16 317 EUR; ES fondu projektu summu norakstīšana (atbilstoši amortizācijas atskaitījumiem)
192 438 EUR.
Būtisku izdevumu daļu sastāda: šaubīgo debitoru parādu norakstīšana - 91 653 EUR; būvniecības pakalpojumu
izmaksas - 297 949 EUR; daudzdzīvokļu māju renovācijas procesa nodrošināšanas izmaksas 163 317 EUR; ES fondu
projektu amortizācijas atskaitījumu - 192 438 EUR.
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SIA „Zeiferti” sniegtie pakalpojumi 2018. gadā

Pakalpojuma saņēmējs

Maksas par
pakalpojumu

Pakalpojuma sniedzējs

Ūdensapgādes pakalpojumi

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

1,1011 EUR/ m3

SIA " Zeiferti" , Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Kanalizācijas pakalpojumi

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

1,3915 EUR/ m3

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Siltumenerģijas pakalpojumi

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
uzņēmumi un pašvaldības
iestādes

72,96
EUR/MWh

SIA "Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Kanalizācijas (asenizācijas)
pakalpojums

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
uzņēmumi un pašvaldības
iestādes

36,70 EUR+par
katru km
pārvietošanai
izmaksa – 0,47
EUR

SIA "Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Lodveida ventiļu uzstādīšana dn
līdz 65 mm

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

9,70 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Lodveida ventiļu uzstādīšana dn
līdz 32 mm

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

8,46 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Noslēgarmatūras iegriešana
esošajos cauruļvados dn līdz 32
mm

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

11,42 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Noslēgarmatūras iegriešana
esošajos cauruļvados dn līdz 65
mm

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

13,25 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Savienojuma nipeļu uzstādīšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

4,69 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Kanalizācijas cauruļvada posma
nomaiņa dn 50 mm

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

19,41 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Kanalizācijas cauruļvada posma
nomaiņa dn 65 mm

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

21,77 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

20,50 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

22,86 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

3,59 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Pakalpojuma nosaukums

Kanalizācijas cauruļvada
veidgabala nomaiņa līdz dn 50
mm
Kanalizācijas cauruļvada
veidgabala nomaiņa līdz dn 65
mm
Plastmasas kanalizācijas
cauruļvadu savien.blīves
nomaiņa
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Iekšējās kanalizācijas tīrīšana dn
līdz 50 mm

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

2,42 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Sēdpoda tīrīšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

9,08 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Sifona nomaiņa izlietnei

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

7,20 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Sifona tīrīšana izlietnei

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

3,59 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Dvieļu žāvētāja maiņa

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

36,23 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Boilera uzstādīšana un
pieslēgšana ūdensapgādei

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

42,42 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Veļas mazgājamās mašīnas
pieslēgšana ūdens apgādei

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

24,10 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Radiatora noņemšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

6,11 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Radiatora termostata ventiļu
uzstādīšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

5,48 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Radiatora noslēgvārstu montāža

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

4,69 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Sildķermeņa nomaiņa

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

78,73EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Ūdens filtra nomaiņa dn līdz
50mm

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

6,03 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Pretvārsta uzstādīšana dn līdz 50
mm

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

7,20 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Sēdpoda demontāža

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

9,70 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Sēdpoda uzstādīšana ar
skalojamo kasti

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

36,15 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā
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Gumijas manžetes nomaiņa
sēdpodam

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

8,46 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Skalojamās kastes demontāža

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

7,83 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

8,46 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Lokano pievadu uzstādīšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

6,03 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Ūdens maisītāja demontāža

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

4,86 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Ūdens maisītāja uzstādīšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

7,20 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Maisītāja blīves nomaiņa

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

4,86 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Krānu serdeņu maiņa

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

5,48 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Ūdens maisītāja pievada nomaiņa

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

10,95 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Dušas kabīnes uzstādīšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

42,27 EUR

SIA " Zeiferti" , Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Dušas pamatnes uzstādīšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

24,10 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Dušas jaucējkrāna uzstādīšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

15,66 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Vannas demontāža

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

18,08 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Vannas uzstādīšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

39,92 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Izlietnes demontāža

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

10,95 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Skalojamās kastes uzstādīšana
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Izlietnes uzstādīšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

12,05 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Lietota dzīvokļu skaitītāja
nomaiņa dn 15 ( ar materiāliem)

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

8,70 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Jauna dzīvokļa skaitītāja
uzstādīšana dn 15 (ar
materiāliem)

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

21,11 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Lietota mājas skaitītāja nomaiņa
dn 20 ( ar materiāliem)

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

11,02 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Jauna mājas skaitītāja
uzstādīšana dn 20 (ar
materiāliem)

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

50,58 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Lietota mājas skaitītāja nomaiņa
dn 25 (ar materiāliem)

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

11,63 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Jauna mājas skaitītāja
uzstādīšana dn 25 (ar
materiāliem)

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

50,84 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

Elektromontāžas darbi
Paketslēdžu nomaiņa (1 gab.)
Paketslēdžu nomaiņa (2 gab.)
Paketslēdžu nomaiņa (3 gab.)
Automātslēdžu nomaiņa (1 gab)
Automātslēdžu nomaiņa (2 gab)
Automātslēdžu nomaiņa (3 gab)
Drošinātāju nomaiņa ( 1 gab.)
Drošinātāju nomaiņa ( 2 gab.)
Drošinātāju nomaiņa ( 3 gab.)
Elektropieslēguma atjaunošana
dzīvoklī (par 1 gadījumu)

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

8,75 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

13,65 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

18,60 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

10,78 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

17,82 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

24,70 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

9,03 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

12,87 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

16,72 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

3,13 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā
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Slēdža nomaiņa dzīvoklī
Rozetes nomaiņa dzīvoklī
Gaismekļa nomaiņa dzīvoklī

Citi pakalpojumi
Tehnisko noteikumu izsniegšana
Atzinumu par būves gatavību
nodošanai ekspluatācijā
izsniegšana ar objekta apsekošanu
Dzīvokļa apsekošanas akta
sastādīšana, ja tas nav saistīts ar
apsaimniekotāja tiešo pienākuma
izpildi
Izziņas sastādīšana pēc
pieprasījuma
Dokumenta kopiju izgatavošana
(viena lapa)
Atkārtota rēķina izsniegšana

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes
Jaunolaines un Stūnīšu ciema
iedzīvotāji, uzņēmumi un
pašvaldības iestādes

6,66 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

6,66 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

8,23 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

7,43 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

23,67 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

9,18 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

1,92 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

0,15 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

0,15 EUR

SIA " Zeiferti", Jaunolaines
un Stūnīšu ciemā

IZGLĪTĪBA
Īstenojot prioritāti „Izglītība”, 2018. gadā Olaines novada pašvaldība turpināja nodrošināt bērniem iespēju iegūt
pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību, interešu izglītību,
atbalstīt pieaugušo mūžizglītību. Visas Olaines novada izglītības iestādes ir akreditētas un īsteno licencētas izglītības
programmas.
2018. gadā pirmsskolas izglītības pakalpojumu Olaines novadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saņēma
883 izglītojamie; vispārizglītojošajās vidusskolās 1750 izglītojamie, Olaines Mūzikas un mākslas skolā - 214, privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu, pirmsskolas izglītības
programmu apguva 60 bērni vecumā no pusotra gada.
Izglītības iestāde
izglītojamo skaits
2018.gadā
(dati uz 01.09.)
izglītojamo skaits
2017. gadā

Olaines 1.
vidusskola

Olaines 2.
vidusskola

PII
„Zīle”

PII
„Dzērvenīte”

PII
„Magonīte”

SPII
„Ābelīte”

Olaines Mūzikas
un mākslas skola

983

767

278

206

278

133

214

956

770

282

215

274

140

201

Olaines novada dome 2018. gadā piešķīra līdzfinansējumu 100 personām pirmsskolas izglītības pakalpojuma
nodrošināšanai privātajās izglītības iestādēs 232,44 EUR/mēnesī (katrai personai vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem) un
170,96 EUR/mēnesī (bērnam, kam nepieciešama obligātā sagatvošana pamatizglītības ieguvei) un 20 personām - bērnu

60

uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai 185,82 EUR/mēnesī (katrai personai), ja izglītojamais netika nodrošināts ar
vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
2018./2019. mācību gada sākumā 630 Olaines novadā deklarētie bērni un jaunieši apmeklēja vispārējās izglītības
iestādes ārpus Olaines novada teritorijas un 60 novadā deklarētie bērni apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes ārpus
Olaines novada administratīvās teritorijas. Katru gadu saskaņā ar principu „nauda seko bērnam” pašvaldība
496 293 EUR maksā citām pašvaldībām par to sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Olaines novada bērniem.
2018. gadā Olaines novada dome turpināja piešķirt finansējumu mācību procesa un rotaļu materiāli tehniskās bāzes
nodrošinājumam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī mācību līdzekļu iegādei un mācību ekskursijām
vispārizglītojošajās skolās.
Olaines 1.vidusskola un Olaines 2.vidusskola turpina darboties Latvijas Olimpiskās komitejas programmā “Sporto
visa klase”, kuras ietvaros noteiktām klasēm sporta nodarbības norisinās 5 reizes nedēļā, bet uzsākot jauno 2018./2019.
mācību gadu skolas īsteno Latvijas Kultūras ministrijas programmu “Latvijas skolas soma”, kurā ikvienam Olaines
novada skolēnam ir iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos
Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
Olaines 1.vidusskola ir aprobācijas skola ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr.8.3.1.1/16/I/002).
Abas novada vidusskolas izmanto ESF finansējumu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
(Nr.8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, sniedzot skolotāja palīga pakalpojumu, īstenojot dažādas aktivitātes STEM, valodu un
multidisciplinārā jomā.
Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam, varēja attīstīt savas spējas
15 profesionālās ievirzes programmās, piedalīties dažādos valsts, reģionālos, kā arī starptautiska mēroga pasākumos –
konkursos, skatēs, kuros iegūtas godalgotas vietas un atzinības. Olaines Mūzikas un mākslas skolā ir uzlabota materiālā
bāze: iepirkti dažādi mācību materiāli un instrumenti. Darbojās pūtēju orķestris un stīgu kamerorķestris. Vecāku maksa
par bērna mācībām Olaines Mūzikas un mākslas skolā bija 7 EUR mēnesī un 3 EUR mēnesī par instrumentu nomu.
Olaines novada pašvaldība 2018. gadā izsniegusi juridiskām un fiziskām personām 67 licences interešu izglītības
programmu un 26 pieaugušo neformālās izglītības programmu realizēšanai Olaines novadā.
2018. gadā Olaines novada bērniem un jauniešiem bija iespēja darboties dažādos interešu izglītības pulciņos, kurus
piedāvāja pašvaldības iestādes un licencētu interešu izglītības programmu īstenotāji: 36 kultūrizglītības jomā, 30 sporta
izglītības jomā, 15 pulciņi citās jomās, piemēram, programmēšanas pulciņš, ekoloģijas pulciņš, floristikas pulciņš u.c.
Vasaras mēnešos ar pašvaldības līdzfinansējumu organizētas 7 nometnes. 3 no tām, piedaloties Olaines novada
pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā, organizēja biedrība “Izglītības laboratorija”,
nodibinājums “Neformālās izglītības atbalsta fonds” un biedrība “Latvijas Džosui karate federācija”, iegūstot kopējo
finanšu atbalstu 4970,00 EUR apmērā. Nometnes organizēja arī pašvaldības iestādes: Olaines 1.vidusskolas
struktūrvienība Olaines sākumskola, Olaines 2.vidusskola un Olaines Sporta centrs. Kopumā 2018. gada vasarā
nometnēs ar daļēju pašvaldības finansējumu piedalījās 237 Olaines novada bērni un jaunieši. Papildus tam, rūpējoties
par bērnu un jauniešu brīvā laika saturīgu pavadīšanu 2018. gada vasaras mēnešos, Olaines novada pašvaldība un tās
iestādes kopumā organizēja vairāk nekā 55 sportiskas, izklaidējošas vai izglītojošas aktivitātes.
Olaines novadā darbojās Olaines novada pedagoģiski medicīnisko komisija, kura 2018. gadā 22 komisijas sēdēs ir
izvērtējusi 197 izglītojamos un, pamatojoties uz pedagoģiskās, psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem,
sniegusi 12 atzinumus par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās, 178 gadījumos komisija
ieteikusi Olaines novadā deklarēto izglītojamo vecākiem izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un
attīstības līmenim atbilstošāko speciālās izglītības programmu. Kopā ieteiktas 74 speciālās pirmsskolas programmas, 79
speciālās pamatizglītības programmas. 25 bērniem rekomendēts mācīties pēc vispārējās izglītības programmas, no tiem
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9 ar atbalsta pasākumiem. 7 gadījumos atzinums nav izsniegts, vecākiem sniegtas rekomendācijas par veicamajām
darbībām, lai atzinumu varētu izsniegt.
Komisijas viens no darba uzdevumiem bija arī sniegt konsultācijas vecākiem; veicināt izglītojamo integrēšanu
vispārējās izglītības iestādēs, koordinēt speciālās izglītības pakalpojumu nodrošināšanu novadā. Olaines novada
pedagoģiski medicīniskā komisija Olaines novadā deklarētajiem izglītojamiem ir bez maksas. Saskaņā ar sadarbības
līgumu tā sniedz maksas pakalpojumu Ķekavas novadā deklarētajiem izglītojamajiem.

Darbs ar jaunatni
Īstenojot Olaines novada jaunatnes politikas stratēģiju 2012.-2018. gadam, sadarbībā ar jaunatnes politikas
īstenošanā iesaistītajām personām rīkoti informatīvi un izglītojoši pasākumi un projekti, sekmējot jauniešu pilsonisko
audzināšanu, veicinot jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultējot
jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī
veicinot jauniešu personības attīstību un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos. 2018. gada 1.pusgadā “Erasmus:
Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības projekta “Local Action Youth” ietvaros tika veikta jauniešu kvantitatīva
aptauja, datu analīze un sagatavots ziņojums “Olaines novada jauniešu viedokļu izpēte 2018”. No 2018. gada jūnija līdz
decembrim Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros tika īstenots projekts „Soli pa solim”, kurā notika jauniešu un Olaines novada jaunatnes darbā
iesaistīto iestāžu, organizāciju un biedrību pārstāvju tikšanās ar mērķi strādāt pie rīcības plāna virzieniem Olaines
novada jaunatnes politikas stratēģijai 2019.-2025. gadam.
Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019” 2018. gadā uzvarējusi
Ikšķiles un Olaines novadu apvienība, kļūstot par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un
jauniešu pasākumiem nākamā gada garumā.
Olaines Jauniešu centrs “Popkorns” darbojās ar mērķi atbalstīt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, iesaistīt savas dzīves
kvalitātes veidošanā, veicināt līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 2018. gadā tika reģistrēti 4 098
apmeklētāji un notika 80 pasākumi: radošās darbnīcas, filmu vakari, tikšanās ar interesantiem un iedvesmojošiem
cilvēkiem, lekcijas, karjeras izglītības pasākumi, praktiskās nodarbības un citi pasākumi.
Pasākumos jauniešu auditorijai tika iesaistīti dažādu profesiju un vecuma grupu cilvēki, piemēram, iedvesmas ciklā
„Tēja ar iedvesmas garšu”, karjeras izglītības ciklā “Ieskaties nākotnē”, „Olaines novada Jauniešu dienā”. Sadarbībā ar
Ikšķiles un Salaspils novadiem organizētas neformālās izglītības apmācības “Out of frame” par līdzdalības iespējām.
Konkursa “Jauniešu gada balva” ietvaros tika apzināti aktīvākie un talantīgākie novada jaunieši un izvērtēti viņu
personīgie sasniegumi un ieguldījums novada attīstībai, godināti visi pretendenti un apbalvoti laureāti 8 nominācijās.
2018. gadā darbojās Olaines novada Jauniešu dome ar mērķi nodrošināt Olaines novada jauniešu interešu
pārstāvniecību, kā arī veicināt un koordinēt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā gan
vietējā, gan valsts mērogā. Pašvaldība turpināja sadarboties ar Olaines novada jauniešu biedrību “Māk-onis”, sadarbībā
ar biedrību un ar pašvaldības līdzfinansējumu rīkoti vairāki pasākumi OJC “Popkorns”, piem., “Veselīgā sestdiena”.
2018. gada jūlijā un augustā Olaines novada pašvaldība īstenoja skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumus. To laikā
60 skolēniem no Olaines novada izglītības iestādēm vecumā no 15 līdz 17 gadiem bija iespēja strādāt 2 nedēļas pa 4
stundām dienā, saņemot valstī noteikto pusaudžu minimālo stundas tarifa likmi, kas pirms nodokļu nomaksas ir 2,80
EUR.
2018. gadā Olaines novada jauniešu projektu konkursa ietvaros tika realizēti 13 jauniešu projekti, kuru finansējumu
gandrīz 6 000 EUR apmērā nodrošināja Olaines novada dome.
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2018. gadā tika organizēti vairāki pasākumi vidusskolēniem ar mērķi saliedēt abu vidusskolu jauniešus, kopīgs lāpu
gājiens Lāčplēša dienā. Pamatskolas posma 164 jauniešiem sadarbībā ar SIA “Aspired” notika Tehniskās jaunrades
diena, bet visiem 1.klašu skolēniem (kopumā 171 skolēns) norisinājās Eksperimentu diena.
Olaines Pieaugušo izglītības centrs piedāvāja mūžizglītības pasākumus dažādām pieaugušo mērķgrupām: seminārus
un kursus novada speciālistu profesionālās kompetences celšanai; svešvalodu un latviešu valodas apguvi; lekcijas un
nodarbības par tēmām, kas interesējušas iedzīvotājus; izglītojošus braucienus uz teātri un pa Latviju, praktisko prasmju
apguves nodarbības gleznošanā un pērļošanā. Olaines Pieaugušo izglītības centrs novada iedzīvotājiem sniedza
konsultācijas, lai varētu izmantot ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
(Nr. 8.4.1.0/16/I/001) piedāvājumu.
Olaines novada pašvaldība sadarbojas ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu (OMTK), kas ir valsts
izglītības iestāde, kura piedāvā iespēju iegūt profesionālo vidējo un 1.līmeņa augstāko izglītību. Koledžā tika īstenotas
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: “Biotehnoloģija”, “Vides aizsardzības tehnoloģija”,
“Pārtikas produktu kvalitātes kontrole”. Studiju ilgums iepriekš minētajām studiju programmām 2,5 gadi. Pārskata
periodā koledžas struktūrvienībā profesionālā vidusskola īstenotas četras profesionālās vidējās izglītības programmas:
“Ķīmijas tehnoloģijas”, “Vides aizsardzība”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole”, “Inženiermehānika”. 2018. gadā
profesionālo izglītību OMTK ieguva 183 izglītojamie, no tiem 64 - 1.līmeņa profesionālās augstākās (koledžas)
izglītības studiju programmās un 119 – profesionālās vidējās izglītības programmās (dati uz 01.10.2018).

Pakalpojumi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē „Zīle” 2018. gadā
Pakalpojuma nosaukums
Vispārējās pirmsskolas izglītības
programma,
kods 01011111
Mazākumtautību vispārējās
pirmsskolas izglītības
programma,
kods 01011121
Speciālās pirmsskolas izglītības
programma izglītojamiem ar
valodas traucējumiem,
kods 01015511
Logopēds izglītojamiem
Deju pulciņš izglītojamiem
Latviešu valodas apmācība
mazākumtautību grupām
Telpu īre angļu valodas
nodarbībām izglītojamiem
Telpu īre bērnu fitnesa
nodarbībām

Pakalpojuma saņēmējs
Olaines novadā deklarētie
iedzīvotāji ar bērniem un
nedeklarētie bērni uz brīvām
vietām

Maksa par pakalpojumu
Izglītības programmas
apguve bez maksas.

Pakalpojuma sniedzējs
Olaines pirmsskolas
izglītības iestāde „Zīle”

Maksa (vecāku
maksājums) par
ēdināšanas pakalpojumu
bērniem
1,5 – 3 g.v. – 1,40 EUR,
3 – 7 g.v. - 1,70 EUR.
Olaines PII „Zīle”
izglītojamie vecumā no 3
līdz 7 gadiem
Olaines PII „Zīle”
izglītojamie vecumā no 3
līdz 7 gadiem
Olaines PII „Zīle”
izglītojamie vecumā no 1.5
līdz 7 gadiem
Olaines PII „Zīle”
izglītojamie vecumā no 4
līdz 7 gadiem
Olaines PII „Zīle”
izglītojamie vecumā no 4
līdz 7 gadiem

bez maksas

bez maksas

bez maksas
4,25 EUR/stundā
4,25 EUR/stundā
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Pakalpojumi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē „Magonīte” 2018. gadā
Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma saņēmējs

Maksa par pakalpojumu

Olaines novadā
deklarētie iedzīvotāji ar
bērniem

Izglītības programmas
apguve bez maksas. Maksa
(vecāku maksājums) par
ēdināšanas pakalpojumu
bērniem no
1,5 - 3 g.v. – 1,40 EUR,
3 - 7 g.v. – 1,70 EUR.

Olaines PII „Magonīte”
izglītojamie

bez maksas

Vispārējās pirmsskolas izglītības
programma, kods 01011111
Mazākumtautību vispārējās
pirmsskolas izglītības programma,
kods 01011121
Ekoskolas programma
Logopēda pakalpojumi
Psihologa pakalpojumi
Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumi

Olaines 1. vidusskolas
struktūrvienība
„Olaines sākumskola”
1. – 4. klases skolēna
ēdināšana
Eko-nometnes “Zaļās
dienas” dalībnieki
(no 08.06.2017. –
21.06.2017.)

Telpu noma (kustību studijas
“Marmelāde” aerobikas un mūsdienu
deju nodarbībām pirmsskolas vecuma
bērniem)
Telpu noma (radošās mākslas un
rokdarbu pulciņam (bērniem vecumā
no 3 līdz 7 gadiem))

1,42 EUR/dienā
(apmaksā no valsts
mērķdotācijas līdzekļiem)

1,42 EUR/dienā

Pakalpojuma
sniedzējs

Olaines pirmsskolas
izglītības iestāde
„Magonīte”

3,35 EUR/stundā
Olaines PII „Magonīte”
izglītojamie
3,35 EUR/stundā

Telpu noma (tehniskās izglītības un
jaunrades skolas Robotikas pulciņam)

3,35 EUR/stundā

Pakalpojumi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē „Dzērvenīte” 2018. gadā
Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma
saņēmējs

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma,
kods 01011111
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas
izglītības programma, kods 01011121
Logopēda pakalpojumi
Psihologa pakalpojumi
Telpu noma (kustību un deju nodarbībām
pirmsskolas vecuma bērniem)
Telpu noma (angļu valodas pulciņam
(bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem)
Telpu noma (tehniskās izglītības un jaunrades
skolas Robotikas pulciņam)

Olaines novadā
deklarētie iedzīvotāji
ar bērniem

Olaines PII
„Dzērvenīte”
izglītojamie

Maksa par pakalpojumu
Izglītības programmas
apguve bez maksas. Maksa
(vecāku maksājums) par
ēdināšanas pakalpojumu
bērniem no
1,5 - 3 g.v. – 1,40 EUR,
3 - 7 g.v. – 1,70 EUR.
bez maksas
bez maksas

Pakalpojuma
sniedzējs

Olaines pirmsskolas
izglītības iestāde
„Dzērvenīte”

bez maksas
6,40 EUR/stundā
6.40 EUR/stundā
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Olaines speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” 2018. gadā sniegtie pakalpojumi

Pakalpojuma nosaukums
Izglītības pakalpojumi
Speciālās pirmsskolas izglītības
programma izglītojamajiem ar fiziskās
attīstības traucējumiem,
kods 01015311
Speciālās pirmsskolas izglītības
mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar fiziskās attīstības
traucējumiem,
kods 01015321

Maksa par
pakalpojumu

Pakalpojuma sniedzējs

Olaines novadā deklarētie
iedzīvotāji ar bērniem. Uz
pakalpojuma saņemšanu
var pretendēt iedzīvotāji,
kuri nav deklarēti Olaines
novadā, ja iestādē ir brīvas
vietas.

Izglītības
programmas
apguve bez maksas.
Ēdināšanas
pakalpojums bez
maksas.

Olaines speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde „Ābelīte”

Olaines novadā deklarētie
iedzīvotāji ar bērniem.

Izglītības
programmas
apguve bez maksas.
Maksa (vecāku
maksājums) par
ēdināšanas
pakalpojumu
bērniem no 1,5
gada līdz 3 g.v. –
1,40 EUR;
bērniem no 3 gadu
vecuma – 1,70
EUR.

Olaines speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde „Ābelīte”

Pakalpojuma saņēmējs

Speciālās pirmsskolas izglītības
programma izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem,
kods 01015511
Speciālās pirmsskolas izglītības
mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem,
kods 01015521
Speciālās pirmsskolas izglītības
programma izglītojamajiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem,
kods 01015611
Speciālās pirmsskolas izglītības
mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem,
kods 01015621
Speciālās pirmsskolas izglītības
programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem,
kods 01015811
Speciālās pirmsskolas izglītības
mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem,
kods 01015821
Pirmsskolas izglītības programma,
kods 01011111
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Latviešu valodas apmācība
mazākumtautību grupām
Interešu izglītība
Ritmika
Atbalsta personāls
Psihologi
Speciālie pedagogi
Logopēdi
Ārstnieciskās vingrošanas pedagogi
Fizioterapeits
Peldētapmācība

Silto smilšu nodarbības “Warmbox”

OSPII “Ābelīte”
izglītojamie no 1,5-7 g.

bez maksas

Olaines speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde „Ābelīte”

OSPII “Ābelīte”
izglītojamie no 1.5-7 g.

bez maksas

Olaines speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde „Ābelīte”

OSPII “Ābelīte”
izglītojamie
OSPII “Ābelīte”
izglītojamie no 3-7 gadiem
OSPII “Ābelīte”
izglītojamie no 3-7 gadiem
OSPII “Ābelīte”
izglītojamie no 3-7 gadiem
OSPII “Ābelīte”
izglītojamie no 3-7 gadiem
Bērni no 3 līdz 7 gadu
vecumam (neatkarīgi no tā,
kuru pirmsskolas izglītības
iestādi apmeklē)

bez maksas

Olaines speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde „Ābelīte”

OSPII “Ābelīte”
Izglītojamie

OSPII ”Ābelīte”
bērniem – bez
maksas.
Citu iestāžu
bērniem 1,40 EUR
par vienu
nodarbību.
bez maksas

Pakalpojumi Olaines 2. vidusskolā 2018. gadā
Pakalpojuma nosaukums
Izglītības pakalpojumi:
pamatizglītības mazākumtautību programma
(kods 21011121);

Pakalpojuma
saņēmējs
Olaines novada
iedzīvotāji - Olaines
2. vsk. skolēni

Maksa par pakalpojumu

Olaines 2.vsk.
skolēni
1.- 4.kl.
3.- 9.kl.
1.- 4.kl.
5.- 12.kl.
2.- 4.kl.
5.- 9.kl.
5.- 9.kl.
1.- 3.kl.
4.- 5.kl.
5.- 8.kl.

bez maksas

bez maksas

Pakalpojuma
sniedzējs
Olaines 2.
vidusskola

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena mazākumtautību programma (kods
31011021);
speciālās pamatizglītības mazākumtautību
programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 21015621);
vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas mazākumtautību
programma (kods 31013021)
Interešu izglītības programmas
Tautas dejas, kolektīvs “Dzērvene”
Aerobika
Vokālais ansamblis
Pulciņš „Es un eko”
Izstrādājumi no pērlēm
Kokapstrāde
CSN (Velobraucēju pulciņš)
Koriģējoša vingrošana
Handbols (meitenēm)
Mūsdienu dejas

Olaines 2.
vidusskola
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Skolas muzejs
Skolas avīze “Kompass”
Vizuālās mākslas pulciņš „Kumelītes”
Vizuālās mākslas pulciņš
Floristika
Bibliotēkas pulciņš
Tūrisma pulciņš
Pulciņš “Stiprs un vesels”
“Pēti un eksperimentē!”
Aerobika
Trenažieru zāle
Trenažieru zāle

Trenažieru zāle
Trenažieru zāle
Trenažieru zāle
Pagarinātās dienas grupas
Atbalsta personāls
Logopēds
Psihologs
Sociālais pedagogs
Speciālais pedagogs
Telpu noma
Sporta zāles noma
Sporta zāles noma
Sporta zāles noma

6.-10.kl.
5.-12.kl.
1.kl.
6.- 8.kl.
5. – 9. kl.
2. – 7. kl.
5. – 8. kl.
8. – 12. kl.
5. – 9. kl.
3. – 9. kl.
Mēneša abonents
(trīs reizes nedēļā)
pieaugušajiem
Mēneša abonents
(trīs reizes nedēļā)
citu izglītības
iestāžu skolēniem
Viens apmeklējums
pieaugušajiem
Viens apmeklējums
skolēniem
Olaines 2.vsk.
skolēni
Olaines 2.vsk.
1.-4.kl. skolēni

21,00 EUR/mēnesī
7,00 EUR/mēnesī

2,00 EUR/dienā
0,70 EUR/dienā
bez maksas
bez maksas
bez maksas

Olaines 2.vsk.
1.-6.kl. skolēni
Olaines 2.vsk.
skolēni un viņu
vecāki
Olaines novada
skolēnu sporta
grupu nodarbībām
Grupu nodarbības

Olaines 2.
vidusskola
Olaines 2.
vidusskola

bez maksas

Olaines 2.
vidusskola

14,00 EUR/stundā

Olaines 2.
vidusskola
Olaines 2.
vidusskola

28,00 EUR/stundā

Aerobikas zāles noma

Pasākumu
organizēšana un
norise
Grupu nodarbībām

Klases telpas noma

Grupu nodarbībām

7,00 EUR/stundā

Ēdnīcas un ēdamzāles noma

SIA “Baltic
Restaurants Latvia”
Olaines 2. vsk.
1. – 12. kl.

371,74 EUR mēnesī

Ēdināšanas pakalpojumi

Olaines 2.
vidusskola

4,50 EUR/stundā

1.-4.kl. bez maksas (valsts
mērķdot.) 1,42 EUR/dienā,
5.-12.kl. 1,42 EUR/dienā, no
tiem Olaines pašvaldības
mērķdotācija 0,87 EUR,

Olaines 2.
vidusskola
Olaines 2.
vidusskola
Olaines 2.
vidusskola
SIA “Baltic
Restaurants
Latvia” / Olaines
2. vidusskolas
ēdamzāle

launags pag. grupu skolēniem
0,65 EUR/dienā, tiek izmantota
neizlietotā nauda no valsts
dotētajām pusdienām
1. – 4.klašu skolēniem.

67

Pakalpojumi Olaines 1. vidusskolā 2018. gadā

Pakalpojuma nosaukums
Izglītības pakalpojumi:
pirmsskolas izglītības programma (6 gadniekiem,
kods 01011111);

Pakalpojuma
saņēmējs
Olaines novada
iedzīvotāji Olaines 1.vsk.
skolēni

Maksa par pakalpojumu
bez maksas

Pakalpojuma
sniedzējs/kur var
saņemt
pakalpojumu
Olaines 1.
vidusskola

pamatizglītības programma (kods 21011111);
pamatizglītības pirmā posma (1. – 4.klase)
mazākumtautību programma (kods 11011121);
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma (kods 31011011);
vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programmu
(kods 31013011);
speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.kl.)
programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 11015611);
speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.kl.)
mazākumtautību izglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
11015621);
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem (kod 21015611).
Interešu izglītības programmas:
Tautas deju kolektīvs “Dzērve”
Vokālais ansamblis“Cīrulīši”
Vokālais ansamblis “Unda”
Vokāli instrumentālais ansamblis “6.alianse”
Koris
Ilustratoru pulciņš
Mākslas pulciņš
Kokapstrādes pulciņš
Teātra pulciņš
Florbols
Sporta spēļu pulciņš
Alpīnisma pulciņš
Atlētiskā vingrošana
Dabas izpētes pulciņš
Fotopulciņš
Skolas avīze “Muša Medū”
“Pirmās palīdzības ABC”
Debašu klubs
Spāņu valodas klubiņš
Krievu valodas pulciņš
Pagarinātās dienas grupas
Atbalsta personāls
Logopēdi

1.– 7.,
11. – 12.kl.
1.-4.kl.
5.-12. kl.
6.-12.kl.
2.-4.kl.
1.-4.kl.
1.-12.kl.
5.-7.kl.
8.-12.kl.
1.-6.kl.
1.-4.kl.
8.-12.kl.
9.-12.kl.
5.-9.kl.
7.-12.kl.
8.-12.kl.
6.-12.kl.
9.-12.kl.
10.-12.kl.
3.-4.kl.
Olaines 1.vsk.
1.-4.kl. skolēni

bez maksas

Olaines 1.
vidusskola

bez maksas

Olaines 1.
vidusskola
Olaines 1.
vidusskola

bez maksas
1.-6.kl. skolēni
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Psihologi
Sociālie pedagogi
Speciālie pedagogi
Telpu noma
Sporta zāle
Vingrošanas zāle
Mācību telpas
Kafejnīca

Olaines 1.vsk.
skolēni un viņu
vecāki
Fiziskas,
juridiskas
personas

Ēdnīca
Ēdināšanas pakalpojumi

Olaines 1.vsk.
skolēni

Olaines 1.
vidusskola

14 EUR/stundā
8,50 EUR/stundā
6 EUR/stundā
1,00 EUR par kv.m.
mēnesī
0,43 EUR par kv.m.
mēnesī
Pirmsskolā 2,65
EUR/dienā, no tiem
Olaines pašvaldības
dotācija 1,05 EUR,

Olaines 1.
vidusskola

1.-4.kl. bez maksas
(valsts mērķdotācija)
1,42 EUR/dienā,
5.-12.kl. 1,42
EUR/dienā, no tiem
Olaines pašvaldības
mērķdotācija 0,87 EUR,
launags pag. grupu
skolēniem 0,65
EUR/dienā, tiek
izmantota neizlietotā
nauda no valsts
dotētajām pusdienām 1.
– 4.klašu skolēniem.
Olaines Mūzikas un mākslas skolas sniegtie pakalpojumi 2018. gadā
Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma
saņēmējs

Maksa par
pakalpojumu

Pakalpojuma sniedzējs

Mūzikas un mākslas skola
Izglītības programmas kods 207401
Programmas Mūzikas nodaļā:
klavierspēle (kods 20V212011);
akordeona spēle (kods 20V212011);
vijoles spēle (kods 20V212021);
čella spēle (kods 20V212021),
ģitāras spēle (20V212021);
flautas spēle (kods 20V212031);

Olaines novadā
dzīvojošie bērni un
jaunieši

Mācību maksa
7 EUR mēnesī
(interešu
izglītība – 32
EUR mēnesī)

Olaines Mūzikas un
mākslas skola

klarnetes spēle (kods 20V212031);
saksofona spēle (kods 20V212031);
mežraga spēle (kods 20V212031);
trompetes spēle (kods 20V212031);
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trombona spēle (kods 20V212031);
eifonija spēle (kods 20V212031);
kokles spēle (kods 20V212021);
sitaminstrumentu spēle (kods 20V212041)
Programma Mākslas nodaļā:
vizuāli plastiskā māksla (kods 20V211001)

Pakalpojumi Olaines Pieaugušo izglītības centrā 2018. gadā
Pakalpojuma nosaukums
KURSI
Pērļu pīšana un rotu darināšana 1x
nedēļā
Gleznošana
1 x nedēļā
Angļu valoda ar priekšzināšanām 2 x
nedēļā
Veselīgs dzīvesveids - Cigun vingrošana
2 grupas 1 x nedēļā
Fotogrāfija kā pasaules izzināšanas veidi
SEMINĀRI
Bērnu tiesības un to aizsardzība
Bērnu tiesības un to aizsardzība
Vērtībizglītības un tikumiskās
audzināšanas psiholoģiskās
likumsakarības
Ieskats kompetencēs balstīta mācību
satura plānošanā pirmsskolā
Matemātika sākumskolā, vadoties pēc
Montesori pedagoģijas principiem
kompetenču pieejas apguves ietvaros
Veiksmīgas vērtībizglītības un
tikumiskās audzināšanas pamatprincipi
Izglītības līderu forums: Iespēju tilts
2018 – Iedvesmojies pārmaiņām
Profesionālās kompetences pilnveide
darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem
Pirmsskolas izglītības skolotāja
profesionālās darba kvalitātes
paaugstināšana
PII mazākumtautību skolotāju
metodiskās dienas
Jaunie akcenti literatūras mācīšanā
pamatskolā un vidusskolā
LEKCIJAS
Iepazīsim novada uzņēmējus (lekciju
cikls)
Gudrs saimnieks – laimīgs kaķis

Pakalpojuma saņēmējs

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojuma sniedzējs

Olaines novada iedzīvotāji

Dalībniekiem 6 EUR par 3
akad.st., telpas bezmaksas
Dalībniekiem 5 EUR par 3
akad.st., telpas bezmaksas
Dalībniekiem 4 EUR par 3
akad.st., telpas bezmaksas
Dalībniekiem 5 EUR par 3
akad.st., telpas bezmaksas

PIC

Olaines novada iedzīvotāji

Dalībniekiem 5 EUR par 3
akad.st.

PIC

Olaines novada izglītības
iestāžu pedagogi
Olaines novada izglītības
iestāžu tehniskie darbinieki
Olaines novada izglītības
iestāžu pedagogi

bez maksas

PIC

bez maksas

PIC

bez maksas

PIC

Olaines novada PII
pedagogi
Olaines novada izglītības
iestāžu pedagogi

bez maksas

PIC

bez maksas

PIC

Olaines novada PII
pedagogi
Olaines novada izglītības
nozares darbinieki
Olaines novada PII
pedagogi
Olaines novada PII
pedagogi

bez maksas

PIC

bez maksas

PIC

bez maksas

PIC

bez maksas

PIC

Olaines novada PII
pedagogi
Olaines novada izglītības
iestāžu pedagogi

bez maksas

PIC

bez maksas

PIC

Olaines novada iedzīvotāji

bez maksas

PIC

Olaines novada iedzīvotāji

bez maksas

PIC

Olaines novada iedzīvotāji
Olaines novada iedzīvotāji
Olaines novada iedzīvotāji

PIC
PIC
PIC
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Pārrunas par nepārvaramām ēdienkārēm
Apzaļumosim savu dzīvokļu balkonus un
lodžijas
Camino de Santiago – 1000 km kājām 30
dienās
Policijas darbinieka rīcība vardarbības
ģimenē situācijā – psiholoģiskie aspekti
Tautieši pasaulē – Venecuēla,
Aleksandrs Laime
Kārļa Ulmaņa un Zigfrīda Annas
Meierovica loma Latvijas valsts tapšanā
IZGLĪTOJOŠI BRAUCIENI
Izglītojošu braucienu organizēšana,
maršrutu izstrāde, transporta
organizēšana (2 braucieni)
Liepājas un Valmieras teātru izrāžu
apmeklējumu organizēšana, biļešu
pieteikums, transporta organizēšana (2
izrādes)
DALĪBA PROJEKTOS
Konsultāciju sniegšana
ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” ietvaros

Olaines novada iedzīvotāji
Olaines novada iedzīvotāji

bez maksas
bez maksas

PIC
PIC

Olaines novada iedzīvotāji

bez maksas

PIC

Pašvaldības policijas
darbinieki
Olaines novada iedzīvotāji

bez maksas

PIC

bez maksas

PIC

Olaines novada iedzīvotāji

bez maksas

PIC

Olaines novada iedzīvotāji

Dalībnieku finansējums

PIC

Olaines novada iedzīvotāji

Dalībnieku finansējums

PIC

Olaines novada iedzīvotāji

bez maksas

PIC

Citi iestādes “Olaines novada pašvaldība” sniegtie pakalpojumi izglītības jomā
Pakalpojuma nosaukums
Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības
programmu licencēšana

Olaines novada pedagoģiski
medicīniskā komisija

Pakalpojuma saņēmējs

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojuma sniedzējs

Fiziska/juridiska persona

bez maksas

Olaines novada pašvaldības
Izglītības un kultūras nodaļa

Olaines novadā
deklarētie bērni;

bez maksas

Citu administratīvu
teritoriju (Ķekavas) bērni

Olaines novada pedagoģiski
medicīniskā komisija (izveidota ar
Olaines novada domes 2010.gada
24.februāra lēmumu Nr.2). Dace
Lasmane ir komisijas vadītāja
(tārl. 67512854;
ped.med.komisija@olaine.lv)
Klātienē Olaines novada
pašvaldībā pie pirmsskolas
izglītības speciālista
vai
elektroniski –
www.epakalpojumi.lv Pirmsskolu pieteikumu reģistrs

Bērnu pieteikšana pirmsskolas
izglītības iestādē (Pirmsskolu
pieteikumu reģistrā)
pirmsskolas izglītības ieguvei

Olaines novadā
deklarētie bērni kopā ar
vecākiem

bez maksas

Olaines novada pašvaldības
bērnu un jauniešu vasaras
nometņu projektu konkurss

Olaines novada
izglītības, kultūras un
sporta iestādes,
pašvaldības institūcijas,
sabiedriskās
organizācijas un
juridiskās personas

bez maksas

Olaines novada pašvaldības
Izglītības un kultūras nodaļa

Pirmsskolas vecuma
bērnu vecāki, kuri kopā
ar bērnu deklarēti
Olaines novadā

Iedzīvotājs saņem
pašvaldības
līdzfinansējumu
par 1,5-4 g.v. bērnu –
232,12 EUR/mēnesī;
5-6 g.v. bērnu – 170,73
EUR/mēnesī

Olaines novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece

Olaines novada pašvaldības
atbalsts pirmsskolas izglītības
pakalpojuma nodrošināšanai
bērnam privātajā izglītības
iestādē
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Olaines novada pašvaldības
atbalsts pirmsskolas izglītības
pakalpojuma nodrošināšanai
bērnam pie privātā bērnu
uzraudzības pakalpojuma
sniedzēja

Pirmsskolas vecuma
bērnu vecāki, kuri kopā
ar bērnu deklarēti
Olaines novadā

Iedzīvotājs saņem
pašvaldības
līdzfinansējumu 187,78
EUR/mēnesī

Olaines novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece
vai
elektroniski –
www.epakalpojumi.lv Pirmsskolu pieteikumu reģistrs

Braukšanas maksas
atvieglojumi
Lauku teritorijā dzīvojošiem
vispārizglītojošo izlītības
iestāžu izglītojamajiem Olaines
novadā

Olaines novada
deklarētiem, bet ārpus
Olaines pilsētas (lauku
teritorijā) dzīvojošiem
vispārizglītojošo
izglītības iestāžu
izglītojamie

Iedzīvotājs saņem
kompensāciju – 50%
vai100% (saskaņā ar
saistošajiem
noteikumiem)

Olaines novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece

KULTŪRA

Olaines Kultūras centrs

Olaines novada pašvaldības iestādes „Olaines Kultūras centrs” pārraudzībā esošās struktūrvienības:
•

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine;

•

Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts;

•

Olaines Bibliotēka, Zemgales iela 24, Olaine;

•

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa, Kūdras iela 16, Olaine;

•

Jaunolaines Bibliotēka, Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts;

•

Gaismu Bibliotēka, Gaismas iela 1-1, Stūnīši, Olaines pagasts.

Galvenās Olaines Kultūras centra prioritātes 2018. gadā:
• tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšana, nodošana un popularizēšana;
• amatiermākslas attīstības veicināšana, saglabāšana un atbalstīšana;
• inovatīvu kultūras projektu izveide, plašākas auditorijas piesaistīšanai un iesaistīšanai;
• informācijas un bibliotēkas krājuma pieejamība iedzīvotājiem, sekmējot sabiedrības interesi par literatūru un
grāmatniecību;
• novadpētniecības attīstība;
• mazākumtautību iedzīvotāju iesaiste Latvijas kultūras procesos;
• tradicionālo svētku turpināšana un pilnveidošana, uzlabojot pasākuma kvalitāti un daudzveidību.
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Norises Olaines Kultūras namā
Maksas
pasākumu
skaits

Valsts / tradicionālie svētki

8

Bezmaksas
pasākumu
apmeklējumi
1 600

Pilsētas /novada /pagasta svētki

3

6 000

15

4 200

5

1 350

1

50

2

500

4

4 500

Kino izrāde

10

1 300

Citu organizāciju rīkotie

8

900

Norišu saturs, formas

Maksas
pasākumu
apmeklējumi

Bezmaksas
pasākumu
skaits

Koncerts
•

Amatieru koncerts

•

Profesionāļu koncerts

3

550

Izrāde
•

Amatieru izrāde

•

Profesionāļu izrāde

Izklaides sarīkojums

4

800

2

220

Festivāls
Konkurss, skate

2

430

•

Koncerti

2

400

•

Amatieru koncerti

2

400

7

3 000

67

24 200

Kopējais izbraukuma norišu skaits
Kopā

11

2 000

Norises Jaunolaines Kultūras namā
Maksas
pasākumu
skaits

Valsts / tradicionālie svētki

1

Bezmaksas
pasākumu
apmeklējumi
250

Pilsētas /novada /pagasta svētki

1

400

Norišu saturs, formas

Maksas
pasākumu
apmeklējumi

Bezmaksas
pasākumu
skaits

Koncerts
•

Amatieru koncerts

1

230

16

2 600

Profesionāļu koncerts

5

127

5

670

•

Amatieru izrāde

2

240

1

20

•

Profesionāļu izrāde

3

440

6

205

5

176

Festivāls

1

80

Konkurss, skate

1

880

Kino izrāde

1

250

5

990

•
Izrāde

Izklaides sarīkojums

Citu organizāciju rīkotie
•

Koncerti

•

Amatieru koncerti

2

80
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•

Profesionāļi izrādes

2

120

Kopējais izbraukuma norišu skaits

28
Kopā

21

1 442

37+28

6 316

2018. gadā Olaines Kultūras centra kultūras namos darbojās 20 mākslinieciskie kolektīvi (kopējais dalībnieku skaits 549).
Olaines Kultūras centra mākslinieciskie kolektīvi un to dalībnieku skaits pa gadiem
Dalībnieku skaits
2015. gadā

Kolektīva nosaukums

Dalībnieku skaits
2016. gadā

Dalībnieku skaits
2017. gadā

Dalībnieku skaits
2018. gadā

BVA “Olaines Cālīši”

30

50

54

42

BDK “Oļi”

101

101

101

93

BP “Domino”

12

11

11

8

VPDK “Janita”

24

22

22

18

LK “Jazz box”

20

14

14

18

LK “Open Line”

20

14

14

18

-

16

19

20

SVA “Undīne”

12

10

10

8

FK “Dzedzieda”

12

12

12

12

JK “Dziesma”

36

25

35

45

SVA “Ivuški”

12

12

12

13

BDK "Pienenīte"

130

122

122

90

VPDK "Viducis"

26

26

26

31

BVA "Spārītes"

17

14

14

20

EDSK "Veldze"

12

16

18

19

JDK "Kalējs"

22

42

52

52

SVA "Sarma"

8

8

8

7

VS "Serpentīns"

20

16

16

11

MDG "Vitamīni"

23

23

26

16

EDK “Oriental flowers”

8

TS “Atspulgi”
kopā

556

549

581

549

Olaines Kultūras centrs
• Olaines Kultūras centrā izveidotas divas jaunas amata vietas – Olaines Kultūras centra tērpu pārzinis un Olaines
Kultūras nama skaņu un gaismu operators.
• Ar teicamiem rezultātiem ir pavadīta māksliniecisko kolektīvu darbības sezona un izstrādāti perspektīvie darbības
plāni.
• Turpinās darbs pie Olaines Kultūras centra darbības popularizēšanas mājaslapā www.olaineskultura.lv. Turpina
palielināties sekotāju skaits sociālajās lapās www.draugiem.lv un www.facebook.com.
• Olaines Kultūras nama lielākie rīkotie pasākumi, kā piem., “Olaines pilsētas svētki”, “Olaines novada svētki” un
“Dzērveņu festivāls”, izraisa arvien lielāku interesi gan vietējos iedzīvotājos, gan novada viesos, veicinot to
popularitāti citos novados.
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• Ļoti labi apmeklēti ir visi māksliniecisko kolektīvu koncerti un pasākumi ar Latvijā atpazīstamu mākslinieku
uzstāšanos.
• Pierīgas deju apriņķa deju repertuāra pārbaudes skates norise Jaunolaines Kultūras namā jau kļuvusi par atzinību
guvušu ikgadēju pasākumu.
• Jaunolaines Kultūras nama organizētie Mežezera akustiskās mūzikas koncerti iegūst arvien lielāku popularitāti
iedzīvotāju vidū. Uz tiem ierodas ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī viesi.
• Senioru dienas pasākums Jaunolaines Kultūras namā pulcē lielu novada senioru skaitu.
• 2018. gada jūnijā pirmo reizi Olaines novadā (Olaines Mežaparka estrādē) notika Eiropas deju senioru kolektīvu
lielkoncerts “Latvija – dejas dzīpariem vīta”.
• Ģimeņu dienas svinības Jaunolaines stadionā, kas pulcēja ne vien vietējos iedzīvotājus, bet arī viesus, sniedzot
viņiem iespēju ielūkoties Jaunolaines svētku svinēšanas tradīcijās.
• Olaines novada un Kultūras centra kolektīvu dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
• Veiksmīga koncertsezona gan Latvijā, gan ārpus tās Olaines Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības
kolektīviem.
• Notika tradicionāls ikgadējais starptautiskais deju festivāls “Es nopīšu dejas pīni”, kurā piedalījās ap 300 dejotāju no
Igaunijas, Lietuvas, Turcijas, Slovākijas, Moldovas, Latvijas (Olaines).
• 2018. gadā Olaines Bibliotēkā notika 8 lieli tematiskie pasākumi, vairākas interesantas akcijas gan pieaugušajiem,
gan bērniem un jauniešiem. Daži no tiem ir kļuvuši par ikgadēju tradīciju un no Bibliotēkas apmeklētāju puses ir ļoti
gaidīti. Veiksmīgākie un plašākie no tiem: 15. februārī Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas pasākums “Lasītprieks
nav zudis!” (klātesošie baudīja teatralizētu uzvedumu un tikās ar olainieti un mūziķi Renāru Mastiņu); 21. martā
Bibliotēkā (Zemgales ielā 24) ar interesantu un saistošu akciju “Dzejojam dzeju”, kas noritēja “Digitālās nedēļas
2018” ietvaros tika atzīmēta Pasaules dzejas diena (bibliotēkas apmeklētāji klātienē un interesenti sociālā tīkla
Facebook platformā – Olaines Bibliotēkas lapā zem publicētās akcijas aicinājuma veidot kopīgu dzejoli – varēja
komentārā turpināt iesākto dzejoli, uzrakstot 1-2 rindiņas. Rezultātā tika radīts neparasts dzejolis par dzeju); 25.
oktobrī Olaines Bibliotēkā norisinājās pasākums “Olainiešu likteņstāsti – Latvijai”. Tika organizēta tikšanās ar
grāmatas “Ar Olaini sirdī” autori Anitu Mellupi un daudziem (12) grāmatas vēstījumu autoriem; Ziemeļvalstu
literatūras nedēļas ietvaros 15. novembra pēcpusdienā Bibliotēkā pulcējās apmeklētāji, lai krēslas stundā piedalītos
pasākuma “Laika prognoze: pūtīs ziemeļvējš” lasījumā un erudīcijas spēlē. 2018. gada 5. decembrī Olaines
Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā jaunākā vecuma bērniem notika radošās darbnīcas “Ziemassvētku pārsteigums”,
kuras vadīja ādas priekšmetu meistare Agita Lūse. 27. decembrī Olaines Bibliotēkā pulcējās grāmatu un bibliotēkas
draugi, lai kopīgi piedalītos gadumijas noslēguma pasākumā.
• Olaines Bibliotēka kā partneris iesaistījās NVA organizētajā un Olaines novada pašvaldības atbalstītajā projektā
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs”.
• Bibliotēkās pakāpeniski un plānveidīgi notiek datortehnikas nomaiņa. (Datoru maiņa notiek sakarā ar to, ka
2006.gadā iegādātie datori ir morāli un tehniski novecojuši.) Lai uzlabotu bibliotēkas IT pakalpojumu sniegšanu,
Jaunolaines Bibliotēkai šajā laika periodā ir nomainīti divi datori, kas paredzēti apmeklētājiem. 2018. gadā Olaines
Bibliotēkai un Jaunolaines Bibliotēkai tika iegādāti stāvdatori, kuri paredzēti tikai bibliotēku elektroniskā
kopkataloga izmantošanai. Iegādāta datortehnika un daudzfunkcionālās krāsu lāzerizdrukas iekārta Olaines
Bibliotēkas vajadzībām.
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• Jaunolaines Bibliotēkā, kā jau katru gadu ierasts, tiek rīkoti dažādi pasākumi, dažādām vecumu grupām. Ar
pasākumu palīdzību tiek popularizēts bibliotēkas tēls, lai piesaistītu jaunus lasītājus. Februārī, par godu “Sveču
dienai” bija apskatāma “Ooo sajūtu darbnīcas” piedāvātā sveču izstāde. 4. februārī tika rīkota sveču liešana un
tikšanās ar sveču meistari un “Ooo sajūtu darbnīcas” vadītāju Kristīnu Kauliņu. 2018.gada oktobrī Jaunolainē
viesojās Latvijā pazīstams aktieris, dzejnieks Andris Bulis kopā ar pianistu Tomu Juhņēviču. Oktobra nogalē
Jaunolaines bibliotēkā viesojās Dailes teātra aktrise, astroloģe Akvelīna Līvmane. Novembrī bibliotēkā ar savu
lekciju viesojās vairāku grāmatu autors, profesors, ārsts Anatolijs Danilāns. Kā jau ierasts katra gada nogalē
Jaunolaines bibliotēkā lasītājiem tiek rīkota tikšanās ar kādu Latvijā iemīļotu seriāla varoni. Šajā gadā viesojās
latviešu aktrise Dita Lūriņa (seriāla “Viņas melo labāk “Ligitas” lomas atveidotāja) kopā ar mūziķi Māri Žagaru ar
speciāli izstrādātu muzikālu programmu.
• 2018. gadā Jaunolaines Bibliotēka pirmo reizi iesaistījās izdevniecības ”Liels un mazs” jaunajā izsludinātajā
projektā “Mūsu mazā bibliotēka”.
• Gaismu Bibliotēkā aprīkots bērnu stūrītis – iegādāta magnētiskā tāfele un pufi.
• 2018. gadā Gaismu Bibliotēka arī organizēja vairākus pasākumus. Tikšanās ar ilggadējo Gaismas ciemata feldšeri
Māru Volnabajevu. 21. jūnijā organizēja vasaras saulgriežu ielīgošanu kopā ar senioru kopu “Pīlādzis”. 10. oktobrī
notika Latvijas Tautas frontes dibināšanas 30.gadadienai veltīta izstādes “Brīves buramvārdus meklējot” atklāšana
un tika stāstīti atmiņu stāsti par dalību LTF. 12. novembrī bibliotēkas apmeklētājiem bija noorganizēta tikšanās ar
novadnieci, mākslas zinātnieci Valdu Vilīti.
• 2018. gadā regulāri tika atjaunots bibliotēku krājums, šajā laika periodā tika attīrīts fonds no saturā novecojušās
literatūras, dubletēm, nolietotajiem iespieddarbiem.
• LNB un VKKF projekta – Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” īstenošana
Olaines Kultūras centra bibliotēkās.
• Kopš 2018. gada janvāra visās Olaines Kultūras centra bibliotēkās reģistrētiem lietotājiem ir iespēja saņemt
autorizācijas datus vietnes Letonika.lv izmantošanai no mājām.
• Kāpņu telpas remonts Gaismu Bibliotēkā.
• Par godu Latvijas valsts 100-gadei ir organizēti kultūras pasākumi:
Jaunolainē
21.februārī - Pianists Eduards Grieznis ar Latvijas simtgadei veltītu programmu “Stiliem savijoties”, kurā mijās par
klasiku sauktie skaņdarbi no Emiļa Dārziņa, Jāzepa Mediņa u.c. ar pianista jaunradi.
11.martā - Jauniešu deju kolektīva “Kalējs” rīkots sadraudzības koncerts “Tautas deju kolektīvu koncerts”, kurā skatītāji
varēja ne vien izbaudīt gaidāmo dziesmu un deju svētku repertuāru, bet arī kolektīvu mīļākās latviešu tautas dejas.
4.maijā - Baltā galdauta svētki Jaunolaines stadionā. Svētku laikā tika dejoti danči, baudīti atbalstītāju sarūpētie Latvijas
ražotāju gardumu un notika pirmais “Kūku konkurss - degustācija”.
9.jūnijā - Latvijas simtgadei veltīts senioru deju kolektīvu lielkoncerts “Latvija – dejas dzīpariem vīta”, kas notika
Olaines Mežaparka estrādē. Koncertā piedalījās vairāk kā 600 dalībnieku, kuri dejā godināja katra novada raksturīgāko
mūziku un dejas soli. Īpaši šim koncertam tika radītas septiņas jaunas dejas. Pēc koncerta bija balle ar grupu “Vēja
runa”.
24.augustā - “Prāta spēles simtgades kauss”. Spēle, kas apceļoja visu Latviju un viens no tās posmiem notika arī
Jaunolaines Kultūras namā.
4.novembrī - Ikgadējais bērnu dziesmu koncerta “Dziedāsim kopā Latvijai”. Latvijas simtgades gadā tam tika atlasītas
populārākās un mīļākās bērnu dziesmas latviešu valodā, kuras dziedāja kolektīvi no Olaines novada.
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16.novembrī
Valsts
svētku
koncerts
“Lec
saulīte”,
kurā
piedalījās
Olaines novada pašdarbības kolektīvi un viesi. Balss – aktieris Reinis Boters, mūzika – Artis Gāga trio un deja – dejas
teātra kompānija “Stars well”. Speciāli šiem svētkiem radīts scenārijs, mūzika un vārdi, kā spēka iedvesmas un
patriotisma atslēga.
30.novembrī - Olaines novada dāvana novada iedzīvotājiem svētkos, viena no Latvijas simtgades cildinātākajām filmām
– Dāvis Sīmanis “Tēvs nakts”.
Olainē, Olaines Kultūras namā un Olaines Mežaparka estrādē
18. martā Latvijas filmas Latvijas Simtgadei “Paradīze 89”.
3. maijā koncertprogramma “ Ir vērts…” Koncertprogrammā skan Aspazijas, Raiņa, Ā. Elksnes, Z.Mauriņas, J.
Jaunsudrabiņa, L. Breikša dzeju, R. Paula, I.Kalniņa, M. Lasmaņa un citu komponistu dziesmas. Dzeju runā aktrise
Anita Grūbe, vokāliste Inguna Kalniņa, muzicē komponists Māris Lasmanis.
4. maijā –Baltā galdauta svētki ar tautas sadziedāšanos "No tautasdziesmas līdz ziņģei" ar vokālo ansambli "Undīne",
folkloras kopu "Dzedzieda" un Viktoriju Jansoni. Akcija "Dāvā savu balsi Latvijai!" - izdziedi iemīļotas latviešu
dziesmas platformā "Izdziedam 100"! Dziedi viens, kopā ar draugiem, ģimeni, kori vai kolēģiem un kļūsti par vienu no
tiem, kas ieraksta savu balsi vēsturē un dāvā to Latvijai simtgadē! Spēka putras vārīšana un grāmatas “Ar sirdi Olainē”
atvēršanas svētki.
18. maijā Latvijas filmas Latvijas Simtgadei –“Mērijas ceļojums”.
19. maijā Starptautiskais deju festivāls “ Es nopīšu dejas pīni”. Piedalās bērnu deju kolektīvi no Latvijas, Ukrainas,
Lietuvas, Baltkrievijas, Moldovas.
3. augustā Latvijas filmas Latvijas Simtgadei –“Bille”.
11. augustā Simtgades Zaļumballe - Ziņģējam to ziņģi ar grupām “Lauku muzikanti” un “Karakums”.
18. septembrī Latvijas filmas Latvijas Simtgadei -“Turpinājums”.
18. oktobrī Latvijas filmas Latvijas Simtgadei -“Baltu ciltis”.
11. novembrī sadarbībā ar Olaines vēstures un mākslas muzeju Lāpu gājiens un jauktā kora “Dziesma” tautas
sadziedāšanās un folkgrupas “Vilki” koncertprogramma.
17. novembrī Latvijai 100 koncertprogramma ar grupu “Latvian voices” un svētku uguņošana.
18. novembrī Latvijas filmas Latvijas Simtgadei –“Homo novus”.
30. novembrī Latvijas filmas Latvijas Simtgadei –“Tēvs nakts”.
18. decembrī Latvijas filmas Latvijas Simtgadei-“Saule brauca debesīs”.
Telpu nomas maksas un maksas pakalpojumi Olaines Kultūras centrā
1. Nomas maksa Olaines Kultūras centra telpām:
1.1. Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā:
1.1.1. juridiskām un fiziskām personām publisko reklāmu, politisko un komercpasākumu rīkotājiem par pasākumu telpu
nomu:
1.1.1.1. kino koncertzāli (200 vietas)
42.00 EUR stundā
1.1.1.2. pasākumu zāli (50 vietas)
9.00 EUR stundā
1.1.1.3. nodarbību zāli (aiz skatuves 30 vietas)
5.00 EUR stundā
1.1.1.4. vestibilu
6.00 EUR stundā
1.1.2. juridiskām un fiziskām personām sapulču un izklaides pasākumu rīkošanai, izņemot lēmuma 1.1.1.punktā
minētajos, par pasākumu telpu nomu:
1.1.2.1. kino koncertzāli
28.00 EUR stundā
1.1.2.2. pasākumu zāli
6.00 EUR stundā
1.1.2.3. nodarbību zāli
3.00 EUR stundā
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1.1.2.4. vestibilu
4.00 EUR stundā
1.1.3. Olaines novada bērnu maksas nodarbībām par:
1.1.3.1. kino koncertzāli
14.00 EUR stundā
1.1.3.2. pasākumu zāli
3.00 EUR stundā
1.1.3.3. nodarbību zāli
2.00 EUR stundā
1.1.3.4. vestibilu
2.00 EUR stundā
1.2. Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā:
1.2.1. juridiskām un fiziskām personām publisko reklāmu, politisko un komercpasākumu rīkotājiem par pasākumu telpu
nomu:
1.2.1.1. lielo zāli
35.00 EUR stundā
1.2.1.2. mazo zāli
20.00 EUR stundā
1.2.1.3. baleta zāli
8.00 EUR stundā
1.2.1.4. pulciņu telpu
5.00 EUR stundā
1.2.1.5. vestibils
5.00 EUR stundā
1.2.2. juridiskām un fiziskām personām sapulču un izklaides pasākumu rīkošanai, izņemot lēmuma 1.2.1.punktā
minētajos, par pasākumu telpu nomu:
1.2.2.1. lielo zāli
23.00 EUR stundā
1.2.2.2. mazo zāli
13.00 EUR stundā
1.2.2.3. baleta zāli
5.00 EUR stundā
1.2.2.4. pulciņu telpu
3.00 EUR stundā
1.2.2.5. vestibilu (tirdzniecībai)
3.00 EUR dienā
1.2.3. Olaines novada bērnu maksas nodarbībām, t.sk. juridiskām personām, par:
1.2.3.1. lielo zāli
12.00 EUR stundā
1.2.3.2. mazo zāli
7.00 EUR stundā
1.2.3.3. baleta zāli
3.00 EUR stundā
1.2.3.4. pulciņu telpu
2.00 EUR stundā
1.2.3.5. vestibils
2.00 EUR stundā
2. Nomas maksa Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā par šādiem
pakalpojumiem:
2.1. virtuves noma
28.00 EUR stundā
2.2. trauku noma 0.10 EUR/gab. .(zaudējuma gadījumā apmaksā to vērtību)
2.3. dekoratīvais apgaismojums mazajā zālē
14.00 EUR
2.4. dekoratīvais apgaismojums lielajā zālē
14.00 EUR
3. Maksa nomas laikā Olaines un Jaunolaines Kultūras namos:
3.1. pasākumu apskaņošana
20.00 EUR stundā
3.2. radiomikrofona noma
7.00 EUR stundā
3.3. vada mikrofona noma
5.00 EUR stundā
4. Maksa pasākuma apgaismošanai Olaines un Jaunolaines Kultūras namos
7.00 EUR stundā
5. Maksa telpu nomniekiem, kuri organizē pasākumus apmeklētājiem ar ieejas maksu (pārdotas nomnieka ieejas biļetes)
par telpu izmantošanu 12% apmērā no iekasētās ieejas maksas EUR.
6. Par telpu nomu saņemtie ieņēmumi tiek ieskaitīti Olaines novada pašvaldības Olaines Kultūras centra budžeta
ieņēmumos un izmantoti Olaines Kultūras centra uzturēšanai.
7. Bezmaksas telpu izmantošanu Olaines Kultūras namā (Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novads) un Jaunolaines
Kultūras namā (Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā), saskaņo ar iestādes vadītāju:
7.1. Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļai svinīgās laulību ceremonijas organizēšanai;
7.2. Olaines novadā reģistrētām Sabiedriskajām organizācijām.
7.3. Olaines novada pašvaldības iestādēm.
8. Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem Olaines Kultūras centra Olaines Bibliotēkā (Zemgales iela 24, Olaine, Olaines
novads), Jaunolaines Bibliotēkā (Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads) un Gaismu Bibliotēkā
(Gaismas iela 1-1, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads):
8.1. A4 formāta gaismas kopijas izgatavošana
0.10 EUR
8.2. A3 formāta gaismas kopijas izgatavošana
0.15 EUR
8.3. A4 formāta lapas printēšana
0.10 EUR
8.4. A4 formāta lapas krāsainā printēšana (attēls mazāks par ½ lapu)
0.25 EUR
8.5. A4 formāta lapas krāsainā printēšana (attēls lielāks par ½ lapu)
0.50 EUR
8.6. A3 formāta lapas printēšana
0.25 EUR
8.7. A3 formāta krāsaina printēšana ( attēls mazāks par ½ lapu)
0.50 EUR
8.8. A3 formāta lapas krāsainā printēšana ( attēls lielāks par ½ lapu)
1.00 EUR
8.9. A4 formāta lapas skenēšana
0.25 EUR
Detalizēta informācija par Olaines Kultūras centru un tā pasākumiem pieejama www.olaineskultura.lv.
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Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Olaines novada pašvaldības iestāde „Olaines Vēstures un mākslas muzejs” ar nolūku pētīt, saglabāt un popularizēt
Olaines pilsētas un novada dabas, garīgās un materiālās kultūras mantojumu dibināta 1995. gada 22. novembrī. Muzeja
pamatkrājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa un atrodas valsts aizsardzībā.
Muzejs īsteno nolikumā apstiprināto misiju “veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par Olaines novada attīstību
ietekmējošiem faktoriem un lomu Latvijas tautsaimniecībā laika posmā no 19. gadsimta līdz mūsdienām” un darbojas
saskaņā ar “Attīstības un darbības stratēģiju 2017.-2021. gadam.”
Muzejam ir nozīmīga loma Olaines sabiedrības izglītošanā un kultūrvides veidošanā. Muzejs apmeklētājiem piedāvā
daudzveidīgas mākslas un vēstures izstādes (katru mēnesi notiek aptuveni 2 izstāžu atklāšanas) un pastāvīgās
ekspozīcijas. Muzeja speciālisti izstrādā muzejpedagoģiskās nodarbības, kuras apmeklē visu Olaines novada izglītības
iestāžu audzēkņi, kā arī organizē dažādus pilsētas mēroga pasākumus.
2016. gadā uz 10 gadiem Olaines Vēstures un mākslas muzejam piešķirta Nekustamā īpašuma zemes daļa Jelgavas
ielā 5, Olainē. 2018. gada 17. augustā šajā vietā tika atklāts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. Ikviens
Olaines novada iedzīvotājs un viesis šajā objektā var apskatīt jaunuzceltu autentisko blindāžu (krievu armijas
aizsardzības būvi), kura izbūvēta tās oriģinālajā atrašanās vietā, šaujamtorņa fragmentu un piemiņas vietu Brīvības cīņu
un Pirmā pasaules kara varoņiem. Apmeklētājiem maršrutā ir iespēja uzzināt interesantus faktus par šo laika posmu un
tā notikumiem.
Uz 2018. gada 31. decembri muzeja krājumā atrodas 5594 krājuma priekšmetu vienības, no tām 1829 ir
pamatkrājumā.
Muzejs darbojas saskaņā ar “Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbības un attīstības stratēģiju 2017. - 2021.
gadam” stratēģiskajiem mērķiem:
1.

tāda muzeja krājuma veidošana, izpēte un saglabāšana, kas ikvienam interesentam un nākošām paaudzēm ļautu
iepazīt Olaines novada vēstures, kultūras, mākslas norišu un dabas bagātības;

2.

kvalitatīva pētnieciskā darba nodrošināšana kā pamats daudzveidīgu un mūsdienīgu ekspozīciju un izstāžu
veidošanai;

3.

izveidot kvalitatīvu un pieejamu muzejpedagoģisko programmu un mūžizglītības pasākumu piedāvājumu novada
iedzīvotājiem un tūristiem, veicinot sabiedrības izpratni par Olaines novada attīstību ietekmējošiem faktoriem un
lomu Latvijas tautsaimniecībā;

4.

izstrādāt un īstenot muzeja telpu atjaunošanas un modernizācijas projektus, kuru rezultātā muzeja piedāvājums
kļūst saistošs un konkurētspējīgs starp tuvāko novadu muzejiem;

5.

realizēt aktīvāku komunikācijas politiku.

1. stratēģiskais mērķis
2018. gadā apmeklētājiem tika piedāvātas 2 krājuma izstādes: “Andris Rumpēteris” un “Pirmā pasaules kara liecības
Olainē”.
Nacionālajā muzeja krājuma kopkatalogā ievadīti 94 priekšmeti.
2. stratēģiskais mērķis
2018. gada jūnijā, Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā, Jelgavas ielā 5 tika turpināti arheoloģiskie
izrakumi, kuru mērķis bija iegūt informāciju par krievu armijas zemnīcu uzbūvi, zemnīcas izmantošanu kā pārsienamo
punktu, krievu armijas sadzīves īpatnībām, kā arī iegūt materiālas liecības par latviešu strēlnieku klātbūtni Pirmā
pasaules kara vēstures izziņas maršruta teritorijā. Šis pētnieciskais darbs tika veikts, lai papildinātu jau iegūto
informāciju, kas bija nepieciešama maršruta izstrādāšanai.
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2018. gadā uzsākts darbs pie pastāvīgo ekspozīciju zinātnisko plānu izstrādes, kas nepieciešami, lai izveidotu
ekspozīcijas Jelgavas ielā 9-37. Plāni tiek izstrādāti pētot muzeja krājumā esošās liecības, priekšmetus un preses
izdevumus par Olaines novadu (laika periodā no 18. gs. līdz 1938. gadam) un tā teritorijā bijušajām un esošajām
rūpnīcām (laika periodā no 1939. gada līdz mūsdienām).
3. stratēģiskais mērķis
2018. gadā dažādas muzejpedagoģiskās programmas piedāvātas visu Olaines novada pirmsskolu audzēkņiem un
skolēniem no 1. līdz 12. klasei.
Laikā no maija līdz oktobrim novadīts 6 ekskursiju cikls pa Olaines pilsētu un novadu – “Olaines pilsēta”,
“Medemciems”, “Jaunolaine”, “Pēternieki”, “Uzvaras līdums”, “Olaines rūpnīcas”.
Organizēti dažādi vēsturiski un mākslinieciski izglītojoši pasākumi, tajā skaitā “Muzeju nakts 2019” un “Lāčplēša
dienas atceres pasākums”, kā arī lekcijas un ekskursijas Olaines novada iedzīvotājiem un viesiem.
4. stratēģiskais mērķis
2018. gadā realizēts LAD projekts un 17. augustā atklāts “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts”. Jelgavas ielā
9-37 veikta telpu pārbūve atbilstoši muzeja vajadzībām veikta telpu konstruktīvā un tehniskā stāvokļa uzlabošana.
5.Stratēģiskais mērķis
2018. gadā izstrādāts komunikācijas plāns, lai popularizētu muzeja piedāvātās aktivitātes un pasākumus vietējā
laikrakstā, sociālajos tīklos un muzeja mājaslapā www.olainesmuzejs.lv. Pārskata gadā uzsākta pasākumu translēšana
tiešsaistē sociālajā portālā www.facebook.com. Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta atklāšanas pasākums
skatīts 3 700 reizes, 11. novembra pasākums 2 700 reizes.
Sižeti par Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta izveidi un atklāšanu translēti gan LNT raidījumā “900
sekundes”, gan LTV7 programmā “Panorāma”. Raksts par muzeja ekspozīcijām publicēts žurnāla “Mezgls” novembra
numurā.
Pārskata periodā muzejs saviem apmeklētājiem piedāvāja dažādas mākslas izstādes, pilsētas mēroga tematiskos
pasākumus, izglītojošus pasākumus un muzejpedagoģiskās nodarbības. Tajā skaitā Latvijas valsts 100gadei veltītu
ekskursiju ciklu pa Olaines novadu, kurā Olaines iedzīvotājiem un viesiem tika piedāvāta iespēja iepazīt novada vēsturi
un uzzināt, kādi notikumi risinājušies Pirmā pasaules kara laikā, kā arī aplūkot saglabājušās liecības par šo laika periodu
- fortifikācijas reljefa formā un dzelzsbetona fortifikācijas. Ekskursijas notika Olainē, Jaunolainē, Medemciemā,
Pēterniekos un “Uzvaras līdumā”.
Savukārt 11. augustā, Latvijas 100gades ietvaros ar ekskursiju un iestudētu Artura Gruzdiņa un RTU amatierteātra
uzvedumu tika atklāts “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts”. Izziņas maršrutā pārskata periodā aktīvi notika
skolēnu ekskursijas, kurās vecākā speciālista un muzejpedagoga vadībā skolēni, piedaloties dažādās aktivitātēs, iepazina
Pirmā pasaules kara notikumus Olaines novadā.
Noslēdzot Latvijas simtgades pasākumus, Lāčplēša dienā “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā” notika
pasākums “Lāčplēša dienas atceres pasākums”, kuru apmeklēja vairāk nekā 1700 apmeklētāji. Pasākuma programmā
tika piedāvāta līdz šim grandiozākā kauju rekonstrukcija, kurā tika atainoti notikumi, kas norisinājās 1917. gada 1.
septembrī. Pasākums turpinājās ar vīru kopas “Vilki” koncertu, ekskursiju un lāpu gājienu.

Pasākuma laikā

apmeklētājiem bija iespēja degustēt karavīru zupu un tēju, kā arī piedalīties Olaines Sporta centra rīkotajās aktivitātēs.
Kopā muzeja organizētos pasākumus apmeklēja vairāk nekā trīs tūkstoši apmeklētāji un muzejpedagoģiskās
programmas apmeklēja skolēni no Olaines novada, Rīgas, Jelgavas un Jūrmalas, kopā 1855 skolēni.
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Datums
19.05.
19.05.
09.06.
14.07.
11.08.
17.08.
08.09.
13.10.
11.11.

Pasākuma nosaukums
"Purvs - Olaines šūpulis", Muzeju nakts 2019 ietvaros
Ekskursija pa Olaini
Ekskursija pa Jaunolaini
Ekskursija pa Uzvaras līdumu
Ekskursija pa Medemciemu
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta atklāšanas pasākums
Ekskursija pa Pēterniekiem
Ekskursija pa Olaines rūpnīcām
Lāčplēša dienas atceres pasākums Olaines novadā

”Tematiskie pasākumi”
Apmeklētāju skaits
687
24
32
12
9
350
30
168
1 700

“Muzejpedagoģiskās nodarbības”
Apmeklētāju skaits
„Degsim gaišu uguntiņu”
202
“Kā maksāja olainieši”
33
Bermontiāde Olaines novadā
311
Kas tie tādi Ziemassvētki, pastaliņu plēsējiņi
278
Kas ir muzejs? Muzeja priekšmeta stāsts.
314
Olaines Vēsturiskās ēkas
155
Miķelītis bungas sita
311
Sagaidīsim Lieldienas kopā!
251
kopā
1855
Tāpat simtgades ietvaros visu novembra mēnesi Olaines Vēstures un mākslas muzejā bija aplūkojama Olaines
Nodarbības nosaukums

audēju kopas izstāde, kurā bija aplūkojami tautiskie brunči, segas, Lielvārdes jostas u.c. simboliski priekšmeti.
Kopā pārskata periodā tika organizētas 23 izstādes, no kurām 2 muzeja krājuma izstādes un 21 dažādas Olaines
mākslinieku izstādes.
“Izstādes”
Datums
15. decembris – 7. janvāris
9. janvāris - 15. februāris.
17. februāris - 5. marts
20. februāris - 18. marts
6. marts - 7. aprīlis
20. marts - 14. aprīlis.
9. aprīlis - 17. maijs
17. aprīlis - 17. maijs
19. maijs – 16. jūnijs
19. maijs - 11. jūnijs
12. jūnijs - 14. jūlijs
19. jūnijs - 16. jūlijs
17. jūlijs - 11. augusts
18. jūlijs - 18. augusts
14. augusts - 15. septembris
21. augusts - 22. septembris

Izstādes nosaukums
Biedrības "Liepas" rokdarbu izstāde
Arturs Bērziņš „Izstādes; Komforta zona; A4 Pēterim Bankovskim; vēl Attēldarbi.”
Tatjanas Hmeļovas gleznu izstāde „Pasaule varavīksnes krāsās
Marinas Škirmantes personālizstāde „I love Olaine” jeb „Es mīlu Olaini”
Jeļenas Kažokas personālizstāde “Pavasari gaidot”.
Olgas Vasiļčenko fotogrāfiju izstāde „Iedzīvotāju pasaule”.
“Marja – Iskusņica” (Marja rokdarbniece)
Alevtinas Mošenkovas ikonu izstāde „Mūžīgais Dieva gars ir ar mums”
Jauniešu projekta fotogrāfiju izstāde „Purvs-Olaines šūpulis”
Pieaugušo izglītības centra gleznošanas nodaļas izstāde "Daba - cilvēces šūpulis"
Olaines Mūzikas un mākslas skolas absolventu darbu izstāde
Intas Konošonokas gleznu izstāde
Latvijas ieslodzījuma vietās ieslodzīto mākslas un amatniecības radošo darbu izstāde
„No sirds un prasmīgām rokām”.
Paulas Kuzminas fotoizstāde „Milti pa gaisu”.
Allas Tiščenko gleznu izstāde „Ceļš uz mākslu”.
Olaines Vēstures un mākslas muzeja krājuma izstāde „Pirmā pasaules kara liecības
Olainē”
Ilzes Orbidānes, Aijas - Strodes Ērgles, Zandas Remertes izstāde "Trīs"
Jāņa Vaivoda izstāde “Sajūti metālu”
Olaines audēju kopas „Atvasara” 20 gadu jubilejas darbu izstāde
Mirdzas Markusas personālizstāde
Olaines Vēstures un mākslas muzeja krājuma izstāde „Andris Rumpēteris”

18. septembris - 20. oktobris
25. septembris - 25. oktobris
23. oktobris - 28. decembris
27. oktobris - 24. novembris
28. novembris - 28.
decembris
2018. gadā muzejā realizētie projekti:
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„Purvs - Olaines šūpulis”, pieteicēja Līva Leimane, vadītāja Liene Linarte (Olaines novada pašvaldības jauniešu
projektu konkursa ietvaros);
„100 pastalas Olainei”, pieteicēja Inta Konošonoka, vadītāja Liene Linarte (Olaines novada pašvaldības jauniešu
projektu konkursa ietvaros);
2018. gadā ar LAD līdzfinansējumu tika noslēgts darbs pie “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta”
būvniecības.
Muzeja ieeja un pakalpojumi ir bez maksas. Tiek respektēta apmeklētāju grupu vai individuālo apmeklētāju vēlme
apskatīt muzeju vai iegūt vēsturiskus materiālus ārpus noteiktā muzeja darba laika.
Detalizētāk par muzeju www.olainesmuzejs.lv.
Muzeja apmeklētāju skaits pa gadiem
Gads
Apmeklētāju skaits

2013
6 904

2014
7 244

2015
7 458

2016
7 504

2017
6 391

2018
6 960

Olaines Vēstures un mākslas muzeja pakalpojumi 2018. gadā
Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma saņēmējs

Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu
apskate

Olaines novada iedzīvotāji,
Olaines novada izglītības
iestāžu audzēkņi, pilsētas viesi
Ekskursija muzeja speciālista pavadībā Olaines novada iedzīvotāji,
Olaines novada izglītības
iestāžu audzēkņi, pilsētas viesi
Izglītojošas nodarbības
Olaines novada iedzīvotāji,
(muzejpedagoģiskās nodarbības,
Olaines novada izglītības
lekcijas, konferences, radošās darbnīcas, iestāžu audzēkņi
semināri u.c.)
Pasākumi muzejā (izstāžu, ekspozīciju Olaines novada iedzīvotāji,
atklāšanas u.c.)
pilsētas viesi
Pasākumi ārpus muzeja - izglītības
Olaines novada iedzīvotāji,
iestādēs, Pirmā pasaules kara vēstures
Olaines novada izglītības
izziņas maršrutā
iestāžu audzēkņi, pilsētas viesi
Konsultācijas (rakstiskas, mutiskas)
Jebkurš interesents ar iepriekšēju
pieteikšanos
Muzeja krājuma izmantošana
(deponēšana, iepazīšanās ar
neeksponētu priekšmetu muzeja
krājumā, individuālam pētnieciskajam
darbam)
Pakalpojumi ārpus muzeja (ekskursijas
pa novadu)

Maksa par
pakalpojumu
bez maksas

Pakalpojuma sniedzējs
Olaines Vēstures un
mākslas muzejs

bez maksas

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs

bez maksas

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs, Pirmā
pasaules kara vēstures
izziņas maršruts
Olaines Vēstures un
mākslas muzejs
Olaines Vēstures un
mākslas muzejs

bez maksas
bez maksas

bez maksas

Jebkurš interesents ar iepriekšēju
pieteikšanos

bez maksas

Olaines novada iedzīvotāji,
Olaines novada izglītības
iestāžu audzēkņi, pilsētas viesi

bez maksas

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs, var
saņemt arī elektroniski
Olaines Vēstures un
mākslas muzejs

Olaines novads
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SPORTS, VESELĪGS DZĪVESVEIDS
Olaines novada pašvaldības iestāde “Olaines Sporta centrs” (Sporta centrs) izveidota 2010. gadā ar mērķi
apsaimniekot Olaines novada sporta objektus, sniegt ar sportu saistītus pakalpojumus iedzīvotājiem un nodrošināt
sporta pasākumu organizēšanu Olaines novadā.
Sporta centrs apsaimnieko šādus sporta objektus:
•

Olaines Peldbaseins (Stadiona iela 2, Olaine);

•

Olaines Slidotava un skeitparks (Kūdras iela 5, Olaine);

•

Olaines Stadions (Zeiferta iela 4, Olaine);

•

Olaines 2. vidusskolas stadions, t.sk. minifutbola, volejbola un basketbola laukumi (Skolas iela 1, Olaine);

•

Jaunolaines Stadions un skeitparks (Meža iela 2, Jaunolaine);

•

Olaines Sporta nams (Zemgales iela 33A, Olaine);

•

Jaunolaines Sporta nams (Meža iela 2B, Jaunolaine);

•

Ziemas kalns (Dalbes iela, Olaine).

Olaines peldbaseinā ir 4 celiņi, katrs 25 m garš. Visseklākā vieta baseinā ir 1.40 m, visdziļākā – 1.90 m. Ir ģērbtuves un
dušas, sauna, kā arī vingrošanas zāle un frizētava. Ūdens temperatūra 28ºC. Peldēšanas nodarbības ilgums 60 min.,
apmeklējuma kopējais ilgums ir 1 st. 30 min. Darba dienās no plkst.18.00 līdz 22.00 un brīvdienās peldbaseina
apmeklējuma cenā iekļauts saunas apmeklējums. Rīta pusē peldbaseinā notiek peldēšanas nodarbības Olaines skolu
skolēniem sporta stundu ietvaros.
Peldbaseinā ir pieejami: ūdens aerobika, ūdens aerobika topošajām māmiņām, bērnu peldēšanas sekcija, dažādas fitnesa
nodarbības sertificētu treneru vadībā – TRX piekares sistēmas treniņus, šobrīd pasaulē aktuālās bodyART un
deepWORK nodarbības, vingrošanu bērniem un citas aktuālas treniņprogrammas.
Olaines slidotava darbojas gan ziemas, gan vasaras sezonā. Ziemas sezonā slidotavā ir mākslīgais ledus. Tā ir atvērta
novada iedzīvotājiem slidošanai. Laukumu izmanto arī novada skolas sporta nodarbībām. Notiek arī hokeja treniņi
bērniem un pieaugušajiem, darbojas daiļslidošanas pulciņš. Vasaras mēnešos slidotavā tiek ieklāts multifunkcionālais
segums, uz kura var nodarboties ar dažādiem sporta veidiem – inline hokeju, skrituļošanu, florbolu u.c.
Olaines Stadions sevī ietver:
•

četru joslu 400 metru skrejceliņus (ar gumijotu segumu);

•

tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas sektorus (smilšu bedre 810 x 410);

•

augstlēkšanas sektoru (sporta mats 4 x 6 x 0.6);

•

multifunkcionālu laukumu (37 m x 19 m) tenisam un basketbolam no mitruma necaurlaidīga akrila seguma;

•

futbola laukumu (100 m x 70 m) ar augstas kvalitātes mākslīgo segumu, diviem standarta vārtiem (7.32 x
2.44), četriem bērnu futbola vārtiem (5 x 2) un citu futbola inventāru;

•

brīvdabas trenažierus.

Gan futbola laukumam, gan multifunkcionālam laukumam ir profesionālais apgaismojums.
Olaines novada bērni sporta pamatus apgūst Sporta centra daiļslidošanas (25 dalībnieki), mākslas vingrošanas (30
dalībnieki), peldēšanas (15 dalībnieki), vieglatlētikas (50 dalībnieki), sporta deju (25 dalībnieki) un šaha sekcijās (36
dalībnieki).
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Sadarbībā ar sporta klubiem novada bērniem tiek organizētas nodarbības hokejā (65 dalībnieki), futbolā (216
dalībnieki), galda tenisā/tenisā.badmintonā (50 dalībnieki), cīņas sportā (60 dalībnieki) un boksā (30 dalībnieki).
Sporta centrs atbalsta Olaines novada futbola, hokeja, novusa, bērnu handbola un basketbola amatieru komandas, kā arī
vairākus augsta līmeņa individuālos sportistus.
Sporta centrs finansiāli un materiāli atbalsta vairākas Olaines novada biedrības:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Biedrība „FUTBOLA KLUBS „OLAINE”” (bērnu futbols);
Biedrība „FUTBOLA VETERĀNU KLUBS” (senioru sports);
Biedrība „SPORTA KLUBS „OLIMP”” (bokss );
Biedrība „LATVIJAS INLINE HOKEJA CENTRS” (inline hokejs);
Biedrība „Olaines skeitborda klubs” (skeitbords);
Biedrība „A-73” (galda teniss, teniss, badmintons);
Biedrība „Olaines pulciņš” (ūdenstūrisms);
Biedrība “Motoklubs Olaine” (motokross);
Biedrība “Olaines Šaha klubs”;
Biedrība „OLIMPISKĀ CĪŅAS SPORTA CENTRS” (bokss);
Biedrība “Attīstām Hokeja prasmes” (bērnu hokejs);
Biedrība “Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs” (brīvā cīņa);
Biedrība Intelektuālo galda spēļu klubs „LOĢIKA” (prāta spēles).

Sporta centra darbība pārskata gadā notika saskaņā ar pasākumu plānu. Tika organizēti ikgadējie sporta pasākumi
dažādos sporta veidos - dambretē, šahā, zolē, makšķerēšanā, futbolā, pludmales volejbolā, basketbolā, hokejā, šahā,
riteņbraukšanā un citos sporta veidos. Pasākumos kā ierasts piedalījās dažāda vecuma Olaines novada iedzīvotāji un
viesi. Visplašāk apmeklētais sporta pasākums jau vairākus gadus ir skriešanas sacensības “Olaines apļi”, kurā
2018.gadā piedalījās nepilni septiņi simti dalībnieku. Visos Sporta centra organizētajos sporta pasākumos stabili
piedalās vairāki desmiti dalībnieku, bet lielākajos – vairāki simti. Kā lielākos sporta pasākumus novadā var pieminēt
orientēšanās sacensības „Olaines Rogainings”, orientēšanās sacensību „Magnēts” Olaines posmu, divu dienu šaha
turnīru „Olaines Šaha svētki”, riteņbraukšanas sacensības “Latvijas velo svētki” un skriešanas sacensības „Olaines
apļi”.
Iestādes darbība galvenokārt vērsta uz kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, tāpēc
iestādes uzturēšanas izdevumi būtiski pārsniedz ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem.
Finanšu resursi ieguldīti sporta objektu remontos: vairāk par 10 000 EUR Olaines stadiona skrejceliņu
atjaunošanā, par nepilniem 33 000 EUR nomainīts grīdas segums Olaines peldbaseina baseina telpā, par 17194,10 EUR
veikti Olaines slidotavas angāra jumta uzlabošanas darbi, kā arī veikti citi mazāki darbi sporta objektos.
Detalizētāk par sportu un pasākumiem: www.olainessports.lv .
Olaines novada pašvaldības iestādes “Olaines Sporta centrs” pakalpojumi 2018. gadā

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma saņēmējs

Maksa par
pakalpojumu
Olaines peldbaseina pakalpojumi (Stadiona iela 2, Olaine)
Peldbaseina viena apmeklējuma reize
Pieauguši cilvēki
3,00
pieaugušajiem darba dienās līdz
EUR/apmeklējums
plkst.18:00
Peldbaseina viena apmeklējuma reize
pieaugušajiem darba dienās pēc
plkst.18:00 un brīvdienās

Pieauguši cilvēki

4,00
EUR/apmeklējums

Peldbaseina viena apmeklējuma reize
bērniem un jauniešiem (no 7 gadiem līdz
16 gadiem) uzrādot skolēnu apliecību

Bērni un jaunieši no 7 līdz
16 gadiem

1,00
EUR/apmeklējums

Pakalpojuma
sniedzējs
Olaines
peldbaseins,
Stadiona iela
2, Olaine
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Peldbaseina viena apmeklējuma reize
pensionāriem, represētām personām,
maznodrošinātām ģimenēm, pirmās un
otrās grupas invalīdiem, bāreņiem
(uzrādot attiecīgu dokumentu)
pirmdienās no plkst. 15.00 - 18.00 un
otrdienās no plkst.16.00 – 18.00

Pensionāri, represētas
personas, maznodrošinātas
ģimenes, pirmās un otrās
grupas invalīdi, bāreņi

1,00
EUR/apmeklējums

Peldbaseina viena apmeklējuma reize
daudzbērnu ģimenes loceklim

Cilvēki no daudzbērnu
ģimenēm

bez maksas

Peldbaseina viena apmeklējuma reize
daudzbērnu ģimenei

Daudzbērnu ģimenes

bez maksas

Peldbaseina viena apmeklējuma reize
bērnu sekcijas dalībniekiem

Olaines Sporta centra
peldēšanas sekcijas
dalībnieki
Bērni invalīdi ar pavadoni

1,00
EUR/apmeklējums

Peldbaseina viena apmeklējuma reize
bērniem līdz 7 gadu vecumam

Bērni

bez maksas

Peldbaseina piecas apmeklējuma reizes
pieaugušajiem pērkot abonementu

Pieauguši cilvēki

18,00 EUR/pieci
apmeklējumi

Peldbaseina desmit apmeklējuma reizes
pieaugušajiem pērkot abonementu

Pieauguši cilvēki

30,00 EUR/desmit
apmeklējumi

Peldbaseina piecas apmeklējuma reizes
bērniem un jauniešiem (no 7 līdz 16
gadiem) pērkot abonementu

Bērni un jaunieši no 7 līdz
16 gadiem

4,00 EUR/pieci
apmeklējumi

Peldbaseina desmit apmeklējuma reizes
bērniem un jauniešiem (no 7 līdz 16
gadiem) pērkot abonementu

Bērni un jaunieši no 7 līdz
16 gadiem

8,00 EUR/desmit
apmeklējumi

Peldbaseina viena apmeklējuma reize
ģimenei, kura sastāv no diviem
pieaugušiem cilvēkiem un diviem bērniem

Ģimene, kura sastāv no
diviem pieaugušiem
cilvēkiem un diviem
bērniem
Ģimene, kura sastāv no
diviem pieaugušiem
cilvēkiem un viena bērna
Ģimene, kura sastāv no
viena pieauguša cilvēka un
diviem bērniem

8,00
EUR/apmeklējums
ģimenei

Fiziskas/juridiskas personas
Fiziskas/juridiskas personas
Fiziskas/juridiskas personas

100,00 EUR/stunda
25,00 EUR/stunda
7,00 EUR/stunda

Peldbaseina viena apmeklējuma reize
bērniem invalīdiem (uzrādot attiecīgu
dokumentu) ar pavadoni

Peldbaseina viena apmeklējuma reize
ģimenei, kura sastāv no diviem
pieaugušiem cilvēkiem un viena bērna
Peldbaseina viena apmeklējuma reize
ģimenei, kura sastāv no viena pieauguša
cilvēka un diviem bērniem
Peldbaseina noma
Viena peldbaseina celiņa noma
Olaines peldbaseina vingrošanas zāles
noma

Publiskā slidošana

bez maksas

8,00
EUR/apmeklējums
ģimenei
4,00
EUR/apmeklējums
ģimenei

Olaines slidotavas pakalpojumi (Kūdras iela 5, Olaine)
Pieauguši cilvēki
1,40 EUR/stunda
Daudzbērnu ģimenes, bērni
bez maksas
invalīdi (ar pavadoni), bērni
līdz 7 gadu vecumam
Bērni un jaunieši no 7 līdz
0,50 EUR/stundā

Olaines
slidotava,
Kūdras iela 5,
Olaine
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14 gadu vecumam
Pensionāri, represētas
personas, maznodrošinātas
ģimenes, pirmās un otrās
grupas invalīdi, bāreņi
(uzrādot attiecīgu
dokumentu)
Fiziskas/juridiskas personas
Fiziskas/juridiskas personas

0,50 EUR/stundā

Slidu noma
0,70 EUR/stunda
Ledus laukuma noma ziemas periodā
85,00 EUR/stunda
(ieskaitot ģērbtuvju izmantošanu)
Laukuma noma vasaras periodā (ieskaitot
Fiziskas/juridiskas personas
15,00 EUR/stunda
ģērbtuvju izmantošanu)
Telpu noma Olaines Sporta namā, Zemgales iela 33A, Olainē
Sporta nams pasākumiem
Fiziskas/juridiskas personas
100,00 EUR/stunda
Lielā zāle
Fiziskas/juridiskas personas
15,00 EUR/stunda
Boksa zāle
Fiziskas/juridiskas personas
7,00 EUR/stunda
Sauna
Fiziskas/juridiskas personas
7,00 EUR/stunda
Papildus ģērbtuve
Fiziskas/juridiskas personas
5,00 EUR/reize
Telpu noma Jaunolaines Sporta namā, Meža ielā 2B, Jaunolainē
Sporta nams pasākumiem
Fiziskas/juridiskas personas
100,00 EUR/stunda
Lielā zāle
Fiziskas/juridiskas personas
15,00 EUR/stunda
Cīņu zāle
Fiziskas/juridiskas personas
7,00 EUR/stunda
Aerobikas zāle
Fiziskas/juridiskas personas
7,00 EUR/stunda
Papildus ģerbtuve
Fiziskas/juridiskas personas
5,00 EUR/stunda
Olaines Sporta centra sporta sekcijas
Daiļslidošanas sekcija
Bērni un jaunieši
5,00 EUR/mēnesī

Hokeja sekcija

Bērni

5,00 EUR/mēnesī

Sporta deju sekcija

Bērni un jaunieši

bez maksas

Vieglatlētikas sekcija

Bērni un jaunieši

bez maksas

Mākslas vingrošanas sekcija

Bērni

bez maksas

Peldēšanas sekcija

Bērni un jaunieši

1,00 EUR/nodarbība

Šaha sekcija

Bērni

bez maksas

Jaunolaines
Sporta nams,
Meža iela 2B,
Jaunolaine

Olaines
slidotava,
Olaines 1.
vidusskola
Olaines
slidotava,
Olaines
stadioni
Olaines
Mehānikas un
tehnoloģijas
koledža
Olaines
stadions,
Olaines Sporta
nams, Olaines
1. vidusskola
Olaines Sporta
nams, Olaines
Mehānikas un
tehnoloģijas
koledža
Olaines
peldbaseins
Olaines 1.
vidusskola
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Pakalpojumi Olaines stadionā
Pakalpojuma
nosaukums
Futbola laukuma (t.sk.
ģērbtuve ar dušu) puse

Pakalpojuma saņēmējs

Maksa par
pakalpojumu

Pakalpojumi Olaines Stadionā, Zeiferta ielā 4, Olainē
Fiziskām/juridiskām personām;
42,50 EUR/stundā;
Olaines novada iedzīvotāju komandām

Futbola laukuma puse

Fiziskām/juridiskām personām;

20,00 EUR/stundā
35,00 EUR/stundā;

Olaines novada iedzīvotāju komandām
Futbola laukums (t.sk.
ģērbtuve ar dušu)

Fiziskām/juridiskām personām;

14,00 EUR/stundā
85,00 EUR/stundā;

Pakalpojuma
sniedzējs/kur var
saņemt pakalpojumu
Pakalpojuma
sniedzējs/iznomātājs:
AS “Olaines ūdens
un siltums”, Kūdras
iela 27;
Pakalpojuma
saņemšanas vieta:
Olaines Stadions,
Zeiferta iela 4

Olaines novada iedzīvotāju komandām
Futbola laukums

Stadions (sacensībām
un citiem pasākumiem,
t.sk. ģērbtuves ar dušu)

Fiziskām/juridiskām personām;

40,00 EUR/stundā
70,00 EUR/stundā;

Olaines novada iedzīvotāju komandām

28,00 EUR/stundā

Fiziskām/juridiskām personām;

140,00 EUR/stundā;

Olaines novada iedzīvotāju komandām
70,00 EUR/stundā

Stadions (sacensībām
un citiem
pasākumiem)

Fiziskām/juridiskām personām;

Basketbola, tenisa
laukums (t.sk.
ģērbtuve ar dušu)

Fiziskām/juridiskām personām;

Basketbola, tenisa
laukums

Fiziskām/juridiskām personām;

125,00 EUR/stundā;

Olaines novada iedzīvotāju komandām
55,00 EUR/stundā
14,00 EUR/stundā;

Olaines novada iedzīvotāju komandām
7,00 EUR/stundā
7,00 EUR/stundā;

Olaines novada iedzīvotāju komandām
Apgaismojums futbola
laukumā

Fiziskām/juridiskām personām;

4,00 EUR/stundā
7,00 EUR/stundā;

Olaines novada iedzīvotāju komandām
Bez maksas (futbola
laukumu un
basketbola, tenisa
laukumu) izmanto

Olaines 1. vidusskola, lai nodrošinātu

3,50 EUR/stundā
bez maksas

skolēniem mācību procesu;
Olaines novada pašvaldības sporta sekciju
komandas un mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi;
Olaines novada pašvaldības iestādes dažādu
pasākumu organizēšanai.

Citi publiskie objekti sporta nodarbībām/aktivitātēm (kuri nav pakļauti Olaines Sporta centram) Olaines novadā:
•

āra/brīvdabas trenažieri (Olaines Stadionā, Jaunolaines stadionā, Olaines Mežaparkā, Pionieru ielā, Jaunolainē,
Medemciemā, Gaismās),
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•

veloceliņi (Olaine – Jaunolaine; Jaunolaine – Lubauši - A8 pietura „Lubauši”, Jaunolaine – Mežezers, Olaine –
Uzvaras līdums (Līdumu karjers/Klīves), Olaines Mežaparka teritorijā, Medemciems – posms no A8 līdz bērnu
laukumam u.c.),

•

basketbola laukumi,

•

mototrase (mežā aiz rūpnieciskās zonas, Olainē), kvadraciklu mācību braukšanas trase,

•

distanču slēpošanas trases,

•

sporta zāles, zāles aerobikas nodarbībām un trenažieru zāles skolās.

BĒRNU TIESĪBU UN INTEREŠU AIZSARDZĪBA
Ar bērnu tiesību vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pašvaldībā nodarbojas
Olaines novada bāriņtiesa (Zemgales iela 33, Olaine), kas ir Olaines novada pašvaldības izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde.
Bāriņtiesas pienākumi:
•

aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās 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;

•

sniegt tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības
nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;

•

sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības
aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu
izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās 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 aizgādnībā esošajai personai;

•

sniegt palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

•

uzklausīt aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;

•

Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;

•

uzraudzīt aizbildņu, audžuģimeņu un aizgādņu rīcību bērnu vai aizgādnībā esošo personu personisko un
mantisko interešu nodrošināšanā;

•

izvērtēt, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kā arī informēt tiesu izpildītāju par izvērtējuma
rezultātiem vai pieņemtajiem lēmumiem, ja saņemts no tiesu izpildītāja akts;

•

izdarīt apliecinājumus un citus uzdevumus;

•

sniegt palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un nodrošināt mantojuma apsardzību.

2018. gadā bāriņtiesā ierosinātas 52 administratīvās lietas un pieņemti 105 lēmumi, bāriņtiesas lietvedībā esošo
aktīvo lietu skaits - 275.
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Bāriņtiesas 2018. gada pieņemto lēmumu sadalījums par darbības jomām
Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā

105

vienpersoniski pieņemtie lēmumi

0

lēmumi adopcijas lietās

5

lēmumi audžuģimeņu lietās

13

par vecāku domstarpībām bērna audzināšanas jautājumos

1

par bērna mantas pārvaldīšanu

11

par vecāka aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā

3

par valsts sociālo pabalstu, atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, un
apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu

2

par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību
atņemšanu un atjaunošanu

26

lēmumi (atzinumi) pēc tiesu pieprasījuma (atsevišķā aizgādība, aizgādības tiesību atņemšana pēc personas
prasības, saskarsmes tiesības u.c.)

10

par personas atzīšanu par atbilstošu aizbildņa pienākumu pildīšanai

3

par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu

6

par aizbildņa atlaišanu

4

par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

0

par bērna ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

1

par atļaujas došanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem šķērsot valsts robežu

6

par atļaujas došanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem uzturēties pie citiem tuviem radiniekiem

3

par aizgādņa iecelšanu un aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma noteikšanu

1

par aizgādņa atzīšanu par atbilstošu aizbildņa pienākumu pildīšanai

0

par aizgādņa iecelšanu promesoša vai pazudušo personu mantai vai mantojumam

0

par aizgādņa atlaišanu vai atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas

1

citi lēmumi

9

•

2018. gadā pārtrauktas aizgādības tiesības 8 personām, tai skaitā 3 mātēm un 5 tēviem.

•

2018. gadā ārpusģimenes aprūpe nodrošināta 10 bērniem:
6 bērni ievietoti audžuģimenē;
4 bērni ievietoti aizbildņa ģimenē;
0 bērni ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā.

•

2018. gadā pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas 3 vecākiem.

Ārpusģimenes aprūpē ievietoto bērnu skaits
Ievietoto bērnu skaits 2018. gada 31. decembrī kopā:

64

audžuģimenē

14

aizbildņa ģimenē

34

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (tajā skaitā bērnu SOS ciematos)

16

Aizbildņu, audžuģimeņu, aizgādņu skaits 2018. gada 31. decembrī
aizbildņi

31

audžuģimenes

7

aizgādņi

19
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Aizgādnībā esošo personu skaits 2018. gada 31. decembrī
Aizgādnībā esošās personas (personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju
ierobežojusi tiesa) kopējais skaits

21

Atbilstoši normatīvajiem aktiem ikviens jautājums, ja tajā ir skartas nepilngadīga bērna vai personu ar ierobežotu
rīcībspēju intereses, tiek izskatīts tiesā ar bāriņtiesas pārstāvja klātbūtni, tāpēc bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietniece un bāriņtiesas locekļi ir piedalījušies 70 tiesas sēdēs (tajā skaitā pirmās un otrās instances tiesas sēdēs).
Tiesas sēdēs sniegti lēmumi, prasības pieteikumi par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, atzinumi par
saskarsmes tiesību noteikšanas kārtību, viena vecāka atsevišķu aizgādību, bērna dzīvesvietas noteikšanu, personas
rīcībspējas ierobežojumu un aizgādnības nodibināšanu.
•

Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 9 personām.

•

Ar tiesas spriedumiem 2018. gadā atņemtas aizgādības tiesības 6 personām par 7 bērniem.

Civillikumā paredzētajos gadījumos Olaines novada bāriņtiesa apliecina darījumus, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas
darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8 537 EUR (saskaņā ar
Bāriņtiesas likuma VII nodaļu).
•

2018. gada Olaines novada bāriņtiesa veikusi 430 apliecinājumus.

Bāriņtiesas darbības uzraudzību un kontroli veic un metodisko palīdzību sniedz Labklājības ministrija, Tieslietu
ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
2018. gadā ir pārsūdzēts viens Olaines novada bāriņtiesas lēmums.
Bāriņtiesas pakalpojumi
Pakalpojuma nosaukums
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar
vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Vecāku domstarpību izšķiršana
Mantisko interešu aizsardzība
Adopcija
Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu
aizstāvība
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai
izsniegšana
Ārpusģimenes aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā

Ārpusģimenes aprūpe – aizbildnība

Ārpusģimenes aprūpe – audžuģimene

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana,
prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību
atņemšanai vecākiem
Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu
pildīšana:
par darījuma akta projekta sagatavošanu
par darījuma apliecināšanu

Pakalpojuma saņēmējs
Fiziska persona

Maksa par
pakalpojumu
bez maksas

Fiziska persona
Fiziska persona
Fiziska persona
Rīcībnespējīgas personas, to
aizgādņi
Bez vecāku gādības palikuši
bērni
Bez vecāku gādības palikuši
bērni, bērni, kuru aprūpe
ģimenē nav iespējama viņu vai
vecāku veselības stāvokļa dēļ
Bez vecāku gādības palikuši
bērni, fiziskas personas, kas
vēlas kļūt par aizbildni
Bez vecāku gādības palikuši
bērni, fiziskas personas, kas
vēlas kļūt par audžuģimeni
Fiziska persona
Fiziska persona

bez maksas
bez maksas
bez maksas
bez maksas

Fiziskas personas, kuru
dzīvesvieta deklarēta
bāriņtiesas darbības teritorijā

valsts nodevas
par
pakalpojumu
11,38 EUR
7,11 EUR

Pakalpojuma
sniedzējs
Olaines novada
bāriņtiesa

bez maksas
bez maksas

bez maksas

bez maksas

bez maksas
bez maksas
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par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu
par testamenta pieņemšanu glabāšanā
par pilnvaras sagatavošanu
par pilnvaras apliecināšanu
par paraksta apliecināšanu
par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta
sastādīšanu un izsniegšanu
par noraksta vai izraksta sastādīšanu
par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu
par paziņojuma izsniegšanu
par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu
par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu
par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma
par mantojuma saraksta sastādīšanu
par cita veida dokumentu sastādīšanu

18,50 EUR
34,15 EUR
4,27 EUR
2,85 EUR
2,85 EUR
1,42 EUR par
katru lappusi
1,42 EUR par
katru lappusi
0,43 EUR par
katru lappusi
4,27 EUR
4,27 EUR
7,11 EUR
4,27 EUR
48,38 EUR
4,27 EUR par
katru lappusi

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
Olaines novada pašvaldības policijas (Jelgavas iela 32, Olaine) 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 brīvību, 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 policijas rīcībā ir divas automašīnas, divi motorolleri,
laiva, videonovērošana, sakaru līdzekļi un cits sekmīgam darbam nepieciešamais aprīkojums.
Atskaite par Olaines novada pašvaldības policijas darbu 2018. gadā
Paveikts 2018. gadā
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli/pārkāpuma izdarīšanas vietā, izrakstīti administratīvo
pārkāpumu protokoli-paziņojumi
par Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu neievērošanu
par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu
par Saistošo noteikumu neievērošanu
Izteikti rakstiski brīdinājumi
Izteikti mutiski brīdinājumi
Pieņemti rakstiski paskaidrojumi
Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu
Sastādīti akti
Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām
Aizturētas personas un nogādātas Olaines policijas iecirknī
Nogādātas/nodotas personas Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai
Nogādātas mājās personas, kas nevar patstāvīgi pārvietoties

Kopā 12
mēnešos
568
261
147
160
949
833
245
9 851 EUR
645
2 123
305
111
85

Nogādātas personas uz patversmi /sociālajām istabām/rehabilitācijas centriem

48

Nogādātas personas uz ANPREN narkoloģiskās ekspertīzes veikšanai
Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem
Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā
Sniegts atbalsts Valsts policijai

24
0
60
272
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Pieņemti apmeklētāji
Izskatīti iesniegumi
Veiktas teritoriju apsekošanas

1 178
543
1 606

Sniegts atbalsts pašvaldībai, tās struktūrvienībām, uzņēmumiem un iestādēm

128

Apsekoti dzīvokļi/sociālās istabas

597

Izbraukumi uz ugunsgrēkiem
Izbraukumi uz ceļu satiksmes negadījumiem
Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi nogādāti klaiņojošie dzīvnieki

25
19
24 suņi
17 kaķi
2 stirnas
2 lapsas
1 jenots
13 suņi
2

Izķerti un īpašniekiem nodoti klaiņojoši dzīvnieki
Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes
Pasākumi sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanā un noziedzības apkarošanā:
•

Pašu spēkiem atklāti 24 noziedzīgai nodarījumi.

•

Pašu spēkiem aizturētas:
5

policijas meklēšanā esošas personas (1 no tām par smaga nozieguma izdarīšanu, 1nepilngadīga);

44 personas par noziedzīgiem nodarījumiem, no tām: 1 persona uz aizdomu pamata par slepkavības
izdarīšanu; 1 persona par laupīšanas izdarīšanu; 11 personas (8 epizodes) par miesas bojājumu nodarīšanu
citām personām; viena persona par sveša īpašuma bojāšanu; divas personas par iekļūšanu svešā īpašumā;
13 personas aizdomās par atrašanos sabiedriskās vietās narkotisko vielu iespaidā; 15 personas (13 epizodes)
par zādzību izdarīšanu, no tām: a) 11 personas (10 epizodes) par zādzībām veikalos (1 no tām narkotisko
vielu reibumā); b) 2 personas nozieguma vietā par elektrokabeļu zādzību; c) 2 personas (2 epizodes)
notikuma vietās par zādzību vai zādzības mēģinājumu iekļūstot svešā īpašumā;

•

2

nepilngadīgas personas par arhitektonisko elementu bojāšanu (1 no tām stiprā alkohola reibumā);

1

persona, kurai nav tiesiska pamata uzturēties Latvijas Republikā.

Sniegts regulārs atbalsts VP RRP Olaines iecirkņa Kriminālpolicijas un Kārtības policijas darbiniekiem
noziedzības apkarošanā un sabiedriskās kārtības uzturēšanā Olaines novada teritorijā.

•

Kopā ar Valsts policijas kriminālpolicijas darbiniekiem aizturētas: 1 policijas meklēšanā esoša persona; 2
personas par miesas bojājumu nodarīšanu citām personām; 2 personas par narkotisko vielu glabāšanu un
atrašanos narkotisko vielu iespaidā.

•

Par sīkā huligānisma izdarīšanu pie administratīvās atbildības sauktas 4 personas.

•

Par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgām prasībām pie administratīvās atbildības saukta 1 persona.

•

Par dzīvošanu bez deklarētas dzīves vietas likuma noteiktajā kārtībā sodītas 13 personas.

•

Regulāra patrulēšana Olaines novada teritorijā. Vakara un nakts maiņās patrulēšana pilsētas teritorijā un pie
pilsētas izklaides vietām, lai novērstu iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu pilsētas izklaides vietu apkārtnē.
Olaines Mežaparka,t.sk., promenādes un estrādes apkārtnes, bērnu rotaļu pilsētiņas, virvju trases “Meža kaķis”
apkārtnes, strūklakas laukuma, KC parka, sociālās aprūpes centra teritorijas, šļirču apmaiņas punkta teritorijas,
SIA „Zemgales 29” teritorijas (arī iekšpagalma), Gaismas dienas centra teritorijas Stūnīšos, Olaines Sporta
nama, Jaunolaines Sporta nama, peldbaseina, Olaines Jauniešu centra, Olaines 1. un 2.vidusskolas un OMTK
teritoriju, pirmsskolas izglītības iestāžu apkārtējo teritoriju Olainē un Jaunolainē, nakts veikalu Olainē,
Jelgavas ielā 19 un Dzērvenītes ielā 3 teritoriju, veikala Pionieru ielā 91a un dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 8
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Jaunolainē teritoriju, novada autobusu pieturu, labiekārtotu bērnu rotaļu laukumu Olaines pilsētā, Jaunolainē,
Medemciemā un Stūnīšos, pilsētas skvēru, skeitparku Olainē un Jaunolainē, slidotavas, skolu stadionu, suņu
pastaigu laukuma, labiekārtotu novada peldvietu (Līdumu karjera, Jāņupes karjera, Mežezera) apsekošana,
dzelzceļa staciju apsekošana.
•

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

•

Novada mežu un mazdārziņu teritoriju regulāra apsekošana, lai novērstu smilšu rakšanas un izvešanas,
zādzību, nelikumīgu ugunskuru dedzināšanas faktus un dārziņu ugunsgrēku gadījumus.

•

Patrulēšana pie dzelzceļa stacijas “Olaine” (pēdējo vilcienu sagaidīšana un pasažieru pavadīšana ar mērķi
izslēgt laupīšanas gadījumus).

•

Par skaņu aparatūras lietošanu vai cita veida trokšņošanu un iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu sodīta 21
persona.

Pasākumi, lai veicinātu autovadītāju un gājēju disciplinētību un novērstu automašīnu vadīšanu reibuma
stāvoklī:
•

Patrulēšanas laikā pašu spēkiem aizturētas: 7 personas, kas vadīja transportlīdzekļus alkohola reibuma stāvoklī
(4 no tām izraisīja CSN, 1 no tām vadīja transportlīdzekli bez autovadītāja apliecības); 1 persona, kas vadīja
transportlīdzekli narkotisko vielu iespaidā un bez autovadītāja apliecības; 2 personas, kas vadīja
transportlīdzekļus bez autovadītāja apliecības; 2 personas, kas vadīja tādus transportlīdzekļus, kuri nevar
piedalīties ceļu satiksmē (bez valsts numurzīmēm un bez tehniskās apskates).

•

Aizturēta 1 persona par CSN neievērošanu.

•

Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu sodītas 147 personas, sastādot 146 administratīvā
pārkāpuma protokolu paziņojumus un 1 administratīvā pārkāpuma protokolu.

•

Veikti regulāri reidi Olaines novada teritorijā ar mērķi pārbaudīt atstarojošu elementu esamību gājējiem
diennakts tumšajā laikā. Reidu laikā izteikti vairāki brīdinājumi, pārkāpējiem izdalītas atstarojošas vestes.

•

Par gājējiem noteikto prasību neievērošanu (pārvietošanos pa ceļu diennakts tumšajā laikā bez atstarojošas
vestes) sastādīts 1 administratīvā pārkāpuma protokols.

•

Veikta regulāra gājēju kustības kontrole uz A8 šosejas, ar mērķi novērst gājēju brauktuves šķērsošanu
neatļautās vietās.

Pasākumi priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpumu novēršanai:
Pastiprināti apsekotas politisko partiju priekšvēlēšanu aģitācijas vietas un rīkotie pasākumi ar mērķi konstatēt un
novērst likumpārkāpumus. 13.Saeimas vēlēšanu laikā veikta patrulēšana pie vēlēšanu iecirkņiem.
Pasākumi teritoriju un īpašumu sakopšanas un uzturēšanas veicināšanā un uzraudzīšanā:
•

Veikta regulāra teritoriju un īpašumu apsekošana sakarā ar zemes gabalu sakopšanu, zāles nopļaušanu, sniega
tīrīšanu, atkritumu savākšanu u.tml.

•

Par teritoriju nekopšanu (zāles nenopļaušanu, atkritumu nenovākšanu no teritorijām) rakstiski brīdināti 443
īpašnieki, izsūtot brīdinājuma vēstules, bet pie administratīvās atbildības sauktas 98 personas.

•

Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, kā rezultātā izveidojusies kūla, pie
administratīvās atbildības saukts 21 zemes īpašnieks.

•

Par kūlas dedzināšanu administratīvi sodīta 1 persona.
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•

Par būvgružu, celtniecības atkritumu un metāllūžņu uzkrāšanu atklātajās teritoriju daļās administratīvi sodītas
3 personas.

•

Par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā rakstiski brīdināti (izsūtot brīdinājuma
vēstules) 419 īpašnieki, bet pie administratīvās atbildības sauktas 116 personas.

•

Par atkritumu dedzināšanu administratīvi sodītas 5 personas.

•

Par vides piesārņošanu pie administratīvās atbildības sauktas 4 personas.

•

Par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem administratīvi sodīta 1 persona.

•

Par veļas žāvēšanu pāri dzīvojamo māju balkonu vai lodžiju margām administratīvi sodīta 1 persona.

•

Sniegts regulārs atbalsts pašvaldības īpašuma un juridiskās nodaļas darbiniekiem. Kopā vai pašvaldības
uzdevumā apsekoti pašvaldības īpašumi sakarā ar to uzturēšanu no nomnieku puses.

•
Veikti

Regulāra ziņu sniegšana Valsts vides dienestam par dažādiem pārkāpumiem.
pasākumi

pilsētas

un

ciematu

teritoriju

atbrīvošanai

no

acīmredzami

neekspluatējamiem

transportlīdzekļiem:
•

Rakstiski brīdināts 41 a/m īpašnieks, izsūtot brīdinājuma vēstules.

•

Par a/m „vraku” nenovākšanu no pilsētas vai ciematu dzīvojamo māju pagalmiem sastādīti 12 administratīvā
pārkāpuma protokoli.

•

Kopā novākti 29 automašīnu „vraki”.

Pasākumi dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanas ierobežošanā:
•

Par suņu vešanu pastaigā bez pavadas un suņu klaiņošanas pieļaušanu pie administratīvās atbildības saukti 5
suņu īpašnieki.

•

Par draudu radīšanu cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai un draudu radīšanu citu dzīvnieku drošībai,
veselībai un dzīvībai, kā arī traucēšanu sabiedrībai pie administratīvās atbildības saukti 5 suņu īpašnieki.

•

Par apkārtējo iedzīvotāju miera traucēšanu, ko izraisījuši mājas dzīvnieki, pie administratīvās atbildības saukti
4 suņu īpašnieki.

•

Par sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementu nesavākšanu apdzīvotu vietu teritorijās pie administratīvās
atbildības saukts 1 suņa īpašnieks.

Pasākumi alkohola lietošanas un alkohola tirdzniecības pārkāpumu novēršanā:
•

Par atrašanos sabiedriskās vietās alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu apkaunojošā izskatā vai alkoholisko
dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās sodīta 81 persona (no tām 29 personas atkārtoti gada laikā).

•

Par atrašanos sabiedriskā vai publiskā vietā ar atvērtu alkoholu saturošu dzērienu iepakojumu sodīta 1 persona.

•

Alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās aizturētas 10 nepilngadīgas personas, sastādīti 7 administratīvā
pārkāpuma protokoli.

•

Par nepilngadīgo personu atrašanos alkohola reibumā un/vai alkohola lietošanu publiskās un sabiedriskās
vietās sodīti 4 nepilngadīgo personu vecāki.

Pasākumi smēķēšanas ierobežošanas un tabakas izstrādājumu tirdzniecības pārkāpumu novēršanā:
•

Par smēķēšanu neatļautās vietās administratīvi sodītas 3 personas.

•

Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem izskatīti 4 iedzīvotāju iesniegumi un uzsāktas administratīvās
lietvedības.

•

Par smēķēšanu sabiedriskā vietā (skeitparkā) aizturētas 2 nepilngadīgas personas.

•

Veikta pastāvīga kontrole par informējošo uzrakstu izvietošanu un esamību saskaņā ar likumu „Par tabakas
izstrādājumu realizāciju, reklāmu un lietošanas ierobežošanu” novada teritorijā.

94

Pasākumi tirdzniecības noteikumu pārkāpšanas novēršanā:
Regulāra tirdzniecības vietu un kafejnīcu apsekošana (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 novada kafejnīcās pēc plkst. 23:00.
Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības izglītības iestādēm, nodrošinot sabiedrisko kārtību svētku pasākumos,
skolu diskotēkās un operatīvi reaģējot uz dažādiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.
Regulāra patrulēšana mācību stundu laikā pie Olaines 1. un 2. vidusskolas, Olaines sākumskolas, OMTK un
pirmsskolas izglītības iestādēm ar nolūku:
•

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

•

nodrošināt sabiedrisko kārtību minētās teritorijās;

•

disciplinēt autovadītājus uz gājēju pārejām pie skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.

Veikts preventīvais darbs ar skolēniem un bērniem (veiktas pārrunas, organizētas lekcijas un radītas
prezentācijas) pašu spēkiem vai kopā ar VP RRP Olaines iecirkni:
•

20.02. Olaines 1. vidusskolas 7.c klasei “Narkotikas”.

•

04.04. Olaines 1. vidusskolas 1.b klasei “Administratīvā atbildība, Administratīvās atbildības subjekti,
subjektīvā puse”.

•

19.04. pašvaldības policiju apmeklēja Olaines 1. vidusskolas 7.a klases skolēni. Skolēni tika iepazīstināti ar
pašvaldības policijas darbības virzieniem, ikdienas darbu, aprīkojumu. Veiktas pārrunas par administratīvo un
kriminālo atbildību.

•

23.05. Olaines 2. vidusskolas 1., 2. un 5.klasēm “Droša vasara” (kopā 2 lekcijas).

•

28.05. Olaines 2. vidusskolas 6.a, 6.b un 6.c klasēm “Droša vasara-Tava vasara” (kopā 3 lekcijas).

•

29.05. Olaines 1. vidusskolas struktūrvienības Jaunolaines sākumskolas 1., 2., 3. un 4.klasēm “Droša vasaraTava vasara” (kopā 2 lekcijas).

•

31.05. veikts preventīvais darbs Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, 3.kursa audzēkņiem organizēta
lekcija “Administratīvās tiesības”.

•

01.06. Bērnu un jauniešu centrā “OLAKS” bērniem organizēta lekcija “Droša vasara”.

•

06.09. Olaines 1. vidusskolas struktūrvienības Olaines sākumskolas 1.klasēm (latviešu un krievu plūsma)
“Sargā sevi pats” (2 lekcijas).

•

12.09. Olaines 2. vidusskolas visiem 7. un 8. klases skolēniem “Administratīvā un Kriminālā atbildība”.

•

13.09. Olaines 1. vidusskolas visiem 9.b klases skolēniem “Drošība internetā”.

•

14.09. Olaines 1. vidusskolas 5.c klases skolēniem “Mobings”.

•

17.09. Olaines 1. vidusskolas visiem 4. klases skolēniem “Tava drošība internetā”.

•

18.09. Olaines 1. vidusskolas visiem 7. klašu skolēniem “Mobings”.

•

19.09. Olaines 2. vidusskolas visiem 9. klases skolēniem “Tava drošība internetā”.

•

20.09. Olaines 1. vidusskolas 3.c klases skolēniem “Tava drošība internetā”.

•

25.09. Olaines 1. vidusskolas 10.a klases skolēniem “Drošība Jūsu rokās”.

•

02.10. Olaines 1. vidusskolas 5.a klases skolēniem “Eksperiments”.

•

03.10. Olaines 1. vidusskolas 5.a klases skolēniem “Administratīvā atbildība”.

•

04.10. Olaines 1. vidusskolas 9.a klases skolēniem “Narkotikas”.

•

10.10. Olaines 2. vidusskolas 1. un 2.klašu skolēniem “Par policiju” un “Sargā sevi pats”.

•

10.10. Olaines 1. vidusskolas 1. klašu skolēniem “Sargā sevi pats”.
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•

12.10. Olaines 1. vidusskolas 5.klašu skolēniem “Mobings”.

•

12.10. Olaines 1. vidusskolas 3.a klases skolēniem “Tavs drošais internets”.

•

17.10. Olaines 2. vidusskolas 3. un 4.klašu skolēniem “Tava drošība internetā”.

•

21.11. Olaines pašvaldības policiju apmeklēja PII “Zīle” audzēkņi, nolasīta lekcija "Mana drošība".

•

28.11. Olaines 2. vidusskolas 5. un 6. klases skolēniem “Vardarbība ģimenē”.

•

28.11. PII “Zīle” pirmsizlaiduma grupas audzēkņiem “Par policiju”.

•

05.12. Olaines 1. vidusskolas 1.a klases skolēniem “Bīstami uz ledus”.

•

05.12. Olaines 1. vidusskolas 2.c klases skolēniem “Bīstami uz ledus”.

•

07.12. Olaines 1. vidusskolas 2.a, 2.b un 2.c klašu skolēniem “Bīstami uz ledus”.

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 22 reidi ar Olaines novada Bāriņtiesu.

•

Veikti 5 reidi ar p/a “Olaines sociālais dienests” darbiniekiem.

•

Pēc p/a “Olaines sociālais dienests” un Olaines novada Bāriņtiesas rakstiskiem pieprasījumiem gada garumā
veiktas regulāras apsekošanas 18 riska ģimenēs. Kopā veiktas 466 apsekošanas.

•

Regulāra ziņu sniegšana p/a “Olaines sociālais dienests” un Olaines novada Bāriņtiesai par riska ģimenēm un
ģimenēm, kurām nepieciešama sociālā palīdzība un uzraudzība.

Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm (Olaines Kultūras centram, Olaines Sporta
centram, AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti”, SIA “Zemgales 29”). Nodrošināta sabiedriskā
kārtība Olaines Kultūras centra, Olaines Vēstures un mākslas muzeja un Olaines Sporta centra rīkotajos
pasākumos.
Pasākumi pārkāpumu ierobežošanā būvniecības un ceļu aizsardzības jomā:
•

Sniegts regulārs atbalsts būvvaldei, ceļu inženierim un būvinženierei. Kopā ar būvvaldes darbiniekiem un
inženieriem apsekoti īpašumi un ceļi ar mērķi konstatēt nelikumīgus būvniecības gadījumus un citus
likumpārkāpumus.

•

Par teritorijas plānojuma, izmantošanas un apbūves noteikumu pārkāpšanu pie administratīvās atbildības
sauktas 6 personas.

•

Veikta regulāra reklāmas izvietošanas atļauju pārbaude visos Olaines novada komercobjektos.

•

Par reklāmas, sludinājumu, reklāmas nesēja un citu informatīvo materiālu izvietošanu bez saskaņošanas ar
apsaimniekotāju un/vai Olaines novada pašvaldības atbildīgo amatpersonu pie administratīvās atbildības
sauktas 2 personas.

Veikta regulāra iespējamo plūdu vietu apsekošana Olaines novada teritorijā (Ezītis, Zvejnieki, Rēķi, Pēternieki,
Stūnīši, Birzuļi, Veismani, Apšukalns u.c.), lai apzinātu situāciju.
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CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĒŠANA
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi
Maksa par
pakalpojumu, EUR
bez maksas

Dzimšanas apliecības vāciņš

Pakalpojuma
saņēmējs
Fiziska persona.
Bērna vecāki vai
pilnvarota persona.
Fiziska persona

5,00

Dzimtsarakstu nodaļa

Miršanas fakta reģistrācija

Fiziska persona

bez maksas

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Fiziska persona

71,14

Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļa,
Dzimtsarakstu nodaļa

Laulības reģistrācija:

Fiziska persona

Pakalpojuma nosaukums
Dzimšanas fakta reģistrācija

Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa
14,00 (ir atbrīvotās
personas)
6,00
10,00
5,00

1.Valsts nodeva
2.Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojums
3.Muzikālais pavadījums
4.Laulības apliecību vāciņš
Par laulības reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu
nodaļas

Pakalpojuma sniedzējs

Fiziska persona

50,00

Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļa

Valsts nodeva –
14,00 (ir atbrīvotās
personas)
Par laulības
apliecības vāciņu 5,00
Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta
aktualizēšana vai atjaunošana

Fiziska persona

7,00 (ir atbrīvotās
personas)

Dzimtsarakstu nodaļa

Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas
apliecības izsniegšana

Fiziska persona

7,00 (ir atbrīvotās
personas)

Izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva par
laulības, dzimšanas un miršanas fakta
reģistrāciju

Fiziska/juridiska
persona

2,00

Dzimtsarakstu nodaļa
(var pieprasīt
www.latvija.lv , bet
saņemt klātienē)
Dzimtsarakstu nodaļa

Dzīvesvietas deklarēšana

Fiziska persona

Dzimtsarakstu nodaļa

Izziņa par savu vai sava bērna, kas jaunāks par
18 gadiem, deklarēto dzīvesvietu (par vienas
personas datiem)

Fiziska persona

4,27 (ir atbrīvotās
personas)
vai
bez maksas
2,50

Izziņa par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas
personas, politiski represētās personas,
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka,
personas, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai
attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai
vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā
esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) deklarēto
dzīvesvietu

Fiziska persona

1,25

Dzimtsarakstu nodaļa

www.latvija.lv
Dzimtsarakstu nodaļa

97

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu no pašvaldības
arhīva (par vienu A4 lapu)

Fiziska persona

4,00

Dzimtsarakstu nodaļa

Izziņa par trešo personu deklarēto dzīvesvietu
(par vienas personas datiem) piecu darbdienu
laikā

Fiziska persona

12,50

Dzimtsarakstu nodaļa

Izziņa par trešo personu deklarēto dzīvesvietu
(par vienas personas datiem) vienas darbdienas
laikā

Fiziska persona

25,00

Dzimtsarakstu nodaļa

Izziņa par trešo personu deklarēto dzīvesvietu
(par vienas personas datiem) divu stundu laikā

Fiziska persona

35,00

Dzimtsarakstu nodaļa

Deklarētās dzīvesvietas anulācija

Fiziska/juridiska
persona
Novada ģimenes,
kurās kopā laulātie
nodzīvojuši 25, 50,
60 gadus
Jaundzimušie kopā
ar vecākiem

bez maksas

Dzimtsarakstu nodaļa

bez maksas

Dzimtsarakstu nodaļa

bez maksas

Dzimtsarakstu nodaļa

Sudraba, Zelta un Dimanta kāzu jubileju
svinīgas ceremonijas organizēšana
Jaundzimušo svinīgais pasākums

Dzīvesvietas deklarēšana nepieciešama, lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un
pašvaldību. Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo
jaunajā dzīvesvietā Olaines novadā, deklarēt to. Valsts nodevu nemaksā (persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu
apliecinošu dokumentu):
•

politiski represētās personas;

•

reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;

•

invalīdi;

•

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

•

pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

•

personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

•

reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

•

personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

•

personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;

•

personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu www.latvija.lv.

Portālā www.latvija.lv persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā
esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas
līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu.
Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana. Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums arī pēc
citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā
arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Ziņas par deklarēto dzīvesvietu
anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā
pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Olaines novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Olaines novada
pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskata un
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pieņem motivētu lēmumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu vai atteikumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu – bezmaksas.
Izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš
jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu pašvaldības
administratīvajā teritorijā – 2,50 EUR. Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju, kas
sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem, pieprasa:
•

politiski represētā persona;

•

nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;

•

persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

•

aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:
•

persona ar invaliditāti;

•

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

•

persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;

•

persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;

•

trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Laulības reģistrācija. Laulību reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēmešu laikā no iesnieguma
iesniegšanas brīža.
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana. Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
glabājas Olaines pilsētas un Olaines pagasta dzimtsarakstu nodaļā sastādītie civilstāvokļa aktu reģistra ieraksti no 1994.
gada 1. janvāra. Pēc personas lūguma Dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas
apliecību, izziņu vai izrakstu no laulības, dzimšanas vai miršanas reģistra, neatkarīgi kurā dzimtsarakstu nodaļā glabājas
laulības, dzimšanas vai miršanas reģistra ieraksta 1.eksemplārs. Valsts nodeva nav jāmaksā par visu veidu dokumentu
izsniegšanu uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības,
aizgādnības, personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām un politiski represēto personu
reabilitācijas lietās.
Par labojuma vai papildinājuma izdarīšanu civilstāvokļa aktu reģistra ierakstos. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa
aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja
civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu nodaļā, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav
strīda starp ieinteresētajām personām. Ja dzimtsarakstu nodaļai nav pietiekama pamata labot vai papildināt civilstāvokļa
aktu reģistra ierakstu vai starp ieinteresētajām personām ir strīds, vai civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts ir izdarīts
ārvalstī, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu labo vai papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu vai bāriņtiesas lēmumu.
Valsts nodevu neiekasē, ja:
•

civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;

•

civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta
konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;

•

dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa
58.pantā paredzētajā kārtībā;
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•

civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu.

Par labojuma vai papildinājuma izdarīšanu civilstāvokļa aktu reģistra ierakstos un par civilstāvokļa aktu
reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtotu izsniegšanu no valsts nodevas atbrīvo:
•

personu ar I vai II invaliditātes grupu;

•

personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

•

personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;

•

bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

•

daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un
aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

BŪVNIECĪBA, BŪVNIECĪBAS PROCESA TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA
2018. gadā Olaines novada pašvaldības būvvalde izsniedza 256 būvatļaujas (t.sk. 8 - inženierbūvēm, 1 - elektrisko
sakaru būvēm, 1 - hidrotehniskām būvēm, 2 – autoceļu objektiem) ar nosacījumiem.
Nozīmīgākie no tiem:
•

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Stūnīšos, KSS ārējā elektroapgāde Ūbeļu iela, Svēteļu iela, Stūnīši,
Olaines pag., Olaines nov.

•

Meža autoceļa Jumiņkalna ceļš būvniecība Olaines pag., Olaines nov.

•

Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Īsā ielā, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.

•

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Gaismas iela, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov.

•

Olaines centralizētās siltumapgādes siltumtīklu pārbūve Olaine, Olaines nov.

•

Valsts nozīmes ūdensnotekas Ostvalda kanāls atjaunošana Ķekavas novadā un Olaines novadā.

•

Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta.

•

Meža autoceļa Rājumu ceļš pārbūve Olaines pag., Olaines nov.

•

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolaine, Olaines pag., Olaines nov.

•

Atkritumu pārstrādes iekārtu uzstādīšana Mehāniskais cehs, Olaines pag., Olaines nov.

•

Veselības centra pārbūve Veselības iela 5, Olaine, Olaines nov.

•

Jāņupes saieta nams - Karjers Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.

•

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2. stāva mācību telpu pārbūve Zeiferta iela 2, Olaine.

2018. gadā Olaines novada pašvaldības būvvalde saskaņoja 285 būvprojektus. Nozīmīgākie no tiem:
•

Meža autoceļa Jumiņkalna ceļš būvniecība Olaines pag., Olaines nov.

•

Noliktavas ēkas pārbūve Naftaluka, Olaines pag., Olaines nov.

•

Veselības centra pārbūve Veselības iela 5, Olaine, Olaines nov.

•

Olaines centralizētās siltumapgādes siltumtīklu pārbūve Olaine, Olaines nov.

•

Jāņupes saieta nams - Karjers Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.

•

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2. stāva mācību telpu pārbūve Zeiferta iela 2, Olaine.

•

BIOLAR ražotnes korpusa lit.001, telpu bloku 1,2,3 pārbūve Rūpnīcu ielā 3, Olainē.

•

Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta.

•

Meža autoceļa Rājumu ceļš pārbūve Olaines pag., Olaines nov.

•

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolaine, Olaines pag., Olaines nov.
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•

Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta būvniecība nekustamajā īpašumā "Jaunolaines
daudzdzīvokļu mājas", Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.

•

Rūpnieciskās ražošanas ēkas 001. telpu grupas pārbūve Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov.

•

Gājēju celiņš Jaunolaine-Lubauši, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.

•

Ūdenssaimniecības attīstība Zemgales, Rīgas un Tīreļa ielas, Olaine, Olaines nov.

•

Veikparka komplekss Pipariņi, Olaines pag., Olaines nov.

2018. gadā Olaines novada pašvaldības būvvalde saskaņoja 253 paskaidrojuma rakstus, apliecinājuma kartes.
Nozīmīgākie no tiem:
•

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkām:
Baznīcas iela 4, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.;
Zemgales iela 25, Olaine;
Zemgales iela 43, Olaine;
Pionieru iela 84, Jaunolaine;
Drustu gatve 8, Olaine;
Rīgas iela 8, Olaine.

•

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa:
Zemgales iela 22, Olaine;
Zeiferta iela 3, Olaine;
Drustu gatve 8, Olaine;
Zemgales iela 43, Olaine.

•

Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē.

•

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija gājēju celiņam uz rūpnīcām, Olaine, Olaines nov.

•

Vienkāršotā atjaunošana, Olaines vēstures un mākslas muzejs, Jelgavas iela 9, Olaine, Olaines nov.

•

Savvaļas dzīvnieku novērošanas tornis, Puplas mežs Tīreļu mežniecības, Olaines iecirknis.

•

Vienkāršotas labiekārtošanas ieceres dokumentācija Līduma karjers, Olaines pag., Olaines nov.

•

Veikborda trases trošu sistēmas uzstādīšana un moduļu mājas, laipas novietošana “Līdumu karjers”, Olaines
pag., Olaines nov.

•

Sliežu ceļa demontāža, Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov.

•

SIA “Nordic Industrial Park” ārējo ūdensapgādes tīklu renovācija, Rūpnīcu iela 4, Olaine.

•

Ražošanas telpu vienkāršotā atjaunošana bez lietošanas veida maiņas, Rūpnīcu iela 5 (korpuss Nr.22), Olaine.

•

Radiatoru rūpnīcas vienkāršotā atjaunošana bez lietošanas veida maiņas, Akači, Grēnes, Olaines pag.

•

Rūpnieciskās ražošanas ēkas pirmā stāva vienkāršotā atjaunošana (14.korpuss), Rūpnīcu iela 4, Olaine.

•

Rotaļu laukumu izbūve: Jaunolaines bērnu rotaļu pilsētiņa; DKS “Ziediņi”; DKS “Atlantika”; DKS “Stūnīši”;
DKS “Stars”; DKS “Ielieči-2”.

2018. gadā tika nodoti ekspluatācijā 128 objekti. Nozīmīgākie no tiem:
•

Rūpnieciskās ražošanas ēkas Rūpnīcu ielā 4, Olainē, Olaines nov., 4.stāva pārbūve asīs 6-22.

•

Rūpnieciskās ražošanas ēkas 001. telpu grupas pārbūve Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov.

•

Olaines novada pašvaldības autoceļa CA023 Namiķi - Birzuļi pārbūve Olaines pag., Olaines nov.

•

Pašvaldības autoceļa CA002 Pēternieki - Ķesteri posma no km 0.93 līdz km 1.52 pārbūve, Olaines pag.

•

Pašapkalpošanās automazgātavas un autogāzes uzpildes stacija Zemgales iela 2D, Olaine, Olaines nov.

•

Meža autoceļš Zaķu dambis - Spulle, Olaines pag., Olaines nov.
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•

Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra, sporta un trenažieru zāles atjaunošana I kārta.

•

Tipogrāfija Rasmaņi, Olaines pag., Olaines nov.

2018. gadā apstiprināti 23 zemes ierīcības projekti.
2018. gadā apstiprināti grozījumi 2 zemes ierīcības projektiem.
2018. gadā tika organizēta 2 publiskās apspriešanas:
Olaines novada pašvaldības būvvaldes 2018.gada 1.februāra sēdes lēmumu "Par publiskas apspriešanas uzsākšanu
esošās ēkas pārbūvei par daudzdzīvokļu ēku (1. kārta) un daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves (2. kārta) būvniecību, Strazdu
ielā 2, Olainē, Olaines novadā, LV-2114" (1.prot., 1.p.).
Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra sēdes lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
“Latgalīte” nodošanu publiskajai apzspriešanai un atzinumu saņemšanai” (14.prot., 17.p.).
2018. gadā apstiprināts 1 detālplānojums: Olaines novada domes 2018. gada 28. marta sēdes lēmumu “Par nekustamā
īpašuma “Kallas” (kadastra apzīmējums 8080 001 0077), Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā detālplānojuma
apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu” (6.prot., 23.p.).
Olaines novada pašvaldības būvvaldes sniegtie pakalpojumi
Olaines novada pašvaldības būvvalde:
•

kontrolē būvniecības procesu Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

•

pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju, par
būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt ieceri un pieņem būves ekspluatācijā;

•

pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu;

•

izskata iesniegumus un sniedz atbildes par būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;

•

reģistrē citu institūciju izdotās būvatļaujas;

•

sniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, par būvniecības iespējām atiecīgajā
teritorijā;

•

konsultē par būvniecības procesa kārtību;

•

sadarbojas ar biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas.
Pakalpojuma nosaukums
Zemes ierīcības projekta izstrāde
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Detālplānojuma redakcijas sabiedriskā apspriešana
Adreses piešķiršana
Pieejamas šādas izstrādātas veidlapas dokumentu
iesniegšanai būvvaldei:
• Būvniecības iesniegums;
• Iesnieguma veidlapa par būvdarbu uzsākšanu;
• Paskaidrojuma raksts Ēku būvnoteikumi
(1.pielikums);
• Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai) Ēku
būvnoteikumi (2.pielikums);
• Paskaidrojuma raksts (ēkas vai telpu grupas
lietošanas veida maiņa bez pārbūves) Ēku
būvnoteikumi (3.pielikums);
• Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas

Pakalpojuma
saņēmējs
Fiziska/juridiska
persona
Fiziska/juridiska
persona
Fiziska/juridiska
persona
Fiziska/juridiska
persona

Fiziska/juridiska
persona

Maksa par
pakalpojumu

Pakalpojuma sniedzējs

bez maksas
bez maksas
bez maksas

Olaines novada
pašvaldības būvvalde

bez maksas

bez maksas

Olaines novada
pašvaldības būvvalde
un pašvaldības
mājaslapas
www.olaine.lv sadaļā
“Pakalpojumi”
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•
•
•
•
•
•
•

vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida
maiņu/bez lietošanas veida maiņas);
Veidlapa jaunbūves izziņai;
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību
ekspluatācijai;
Pieteikums zemes ierīcības projektam;
Detālplānojuma ierosinātāja iesniegums;
Iesniegums par būves neesamību dabā;
Dārza mājas, palīgēku nodošanai ekspluatācijā
pašvaldības būvvaldē iesniedzamo dokumentu
saraksts;
Savrupmāju, palīgēku nodošanai ekspluatācijā
pašvaldības būvvaldē iesniedzamo dokumentu
saraksts.
Nodevas

Nodevas objekts
Būvatļaujas saņemšana vai būvniecības ieceres akcepts:
otrās grupas ēkas vai tās daļas būvniecībai – jaunai būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai,
nojaukšanai, novietošanai, būvniecības ieceres akcepts

Likme, EUR

25,00

pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvniecības ieceres akcepts
15,00
otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotas atjaunošanas, būvniecības ieceres akcepts
15,00
pirmās, otrās un trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves, būvniecības
ieceres akcepts
otrās un trešās grupas inženierbūvju būvniecībai
pirmās grupas inženierbūvju būvniecībai, ierīkošanai
otrās un trešās grupas ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas - būvniecības ieceres akcepts
trešās grupas ēkas vai tās daļas būvniecībai – jaunai būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai,
nojaukšanai, novietošanai, būvniecības ieceres akcepts

7,00
15,00
7,00
15,00
50,00

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Lai komunicētu ar pašvaldību, Olaines novada iedzīvotājiem ir iespēja gan tikties klātienē, gan arī attālināti risināt
formalitātes dažādās dzīves situācijās, izmantojot mūsdienīgus un ērtus rīkus – pašvaldības tīmekļvietni www.olaine.lv,
saziņu sociālajā tīklā, e-adresi, saņemt pakalpojumus attālināti, iesniedzot iesniegumus ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldības sniegtie pakalpojumi pieejami vietnē www.olaine.lv.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”
pašvaldībai ir mainīta oficiālā e-pasta adrese no olainesdome@olaine.lv uz pasts@olaine.lv.
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un Olaines pagasta pārvaldē informācija sniegta gan klātienē, gan
telefoniski. Informatīvais darbs notika arī ikdienā, atbildes uz interesējošiem jautājumiem iedzīvotājiem sniedza visi
pašvaldībā strādājošie speciālisti, kā arī tika piedāvāti laiki, kad iedzīvotājus pieņēma pašvaldības amatpersonas un
deputāti. Olaines novada domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki pieņēma apmeklētājus katru pirmdienu no
plkst. 14.30 līdz 18.30. Izpilddirektors, tāpat kā pārējie pašvaldības speciālisti, pieņēma apmeklētājus pirmdienās un
ceturtdienās. Olaines novada domes deputāti pēc iepriekšēja pieraksta pieņēma iedzīvotājus katru pirmdienu un
ceturtdienu no plkst. 16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā (Zemgales iela 33, Olaine), Olaines pagasta pārvaldē
(Meža iela 2, Jaunolaine) un klientu apkalpošanas centra “Gaismas” telpās (Gaismas, Stūnīši). Olaines novada
pašvaldības ēkā Zemgales ielā 33, Olainē, pieejama anonīmo priekšlikumu pastkastīte.
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Olaines novada pašvaldībā strādā divi sabiedrisko attiecību speciālisti, kuru tiešie pienākumi bija komunicēt ar
iedzīvotājiem un medijiem, informējot par pašvaldības darbību un novada dzīves norisēm.
Olaines novada pašvaldība gādāja par to, lai iedzīvotāju rīcībā būtu patiesa un aktuāla informācija par domes
lēmumiem, lai viņi varētu savlaicīgi izteikt savu viedokli, uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes.
Pašvaldība reizi mēnesī izdeva bezmaksas informatīvo izdevumu “Olaines Domes Vēstis” 5000 eksemplāru tirāžā.
To bez maksas saņēma iedzīvotāji savā pastkastītē (ja bija iesniegts pieteikums), tāpat to bija iespēja paņemt kādā no
desmit sabiedriskajām vietām Olaines novada teritorijā, tajā skaitā dārzkopības sabiedrībās.
Pastāvīgi tika veidoti un papildināti informatīvie materiāli par domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, kuri
bija brīvi pieejami gan elektroniski tīmekļvietnē www.olaine.lv, gan Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā
un Olaines pagasta pārvaldē.
Tika izdots 2018. gada galda kalendārs, kura saturs tapa kontekstā ar Latvijas valsts simtgadi un tās nākotni –
bērniem, tostarp bērnu un jauniešu iespējām Olaines novadā. Iedzīvotāji šo kalendāru saņēma bez maksas savā
pastkastītē.
Novada iedzīvotājiem un ikvienam interesentam pieejama pašvaldības tīmekļvietne www.olaine.lv. Tās vidējais
apmeklētāju skaits bija 1230 unikālie apmeklētāji dienā. Vietnē iedzīvotājiem bija iespēja:
•

iepazīties ar Olaines novada aktualitātēm, domes lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem svarīgiem
dokumentiem un pašvaldības informāciju;

•

uzrakstīt pašvaldībai elektronisko vēstuli;

•

meklēt interesējošo informāciju vietnē ar meklētāja palīdzību;

•

pieteikties vietnē jaunumu un informācijas par gaidāmajiem pasākumiem saņemšanai e-pastā;

•

redzēt fotogaleriju un video;

•

apskatīties konkrētas dienas pasākumus kalendārā vai pasākumu plānu sadaļā “Pasākumi”;

•

iepazīties ar transporta kustības sarakstu;

•

izdrukāt no vietnes vajadzīgo informāciju bez lieka teksta un attēliem;

•

palielināt teksta šriftu;

•

izveidotajā sadaļā “Pakalpojumi” uzzināt, kādus pakalpojumus sniedz pašvaldība, kas un kā tos var saņemt.

Paralēli eksistējošajai pašvaldības tīmekļvietnei notika darbs pie jaunas tīmekļvietnes izstrādes ar to pašu domēna vārdu
olaine.lv.
Atšķirības/uzlabojumi jaunajā vietnē:
•

vietne veidota saskaņā ar pašvaldības apstiprināto Olaines novada vizuālo identitāti/stila grāmatu;

•

jaunā vietne veidota ērtai lietošanai mobilajās ierīcēs;

•

nosacīti ir izstrādātas divas vietnes – www.olaine.lv un visit.olaine.lv. Vietne visit.olaine.lv ir sasaistīta ar
galveno vietni www.olaine.lv. Vietne visit.olaine.lv primāri ir domāta viesiem un tūristiem, bet, kā rāda
pieredze, arī Olaines novada iedzīvotājiem šis ir svarīgs/aktuāls informācijas avots;

•

ņemot vērā Olaines novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam uzdevumus, tostarp lai veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību novadā, vietnes dizainā īpaši ir izcelta sadaļa “Uzņēmējiem”;

•

pārstrukturēta kontaktu sadaļa – tā ir pārskatāmāka; ir uzlabojums – tieši kontaktu sadaļai ir izveidots
meklētājs, ar kura palīdzību var atrast ikviena darbinieka kontaktus pēc vārda un uzvārda vai amata;

•

tīmekļvietne veidota tā, ka tā paver papildu iespējas – vietnes apmeklētāja ērtībām veidojot sadaļu saturu, ir
iespējams “ievilkt” citu ar šo sadaļu saistītu informāciju no citas lapas, piemēram, kontaktus, saistošos
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noteikumus, attiecīgu jaunumu/informāciju, attiecīgus NVO pakalpojumus, līdz ar to visa informācija par
vienu jomu atrodas vienuviet;
•

pasākumu sadaļa izveidota tā, ka var redzēt visus ievietotos pasākumus, un tos var meklēt pēc atlases
kritērijiem – pēc jomas vai attiecīgā laika posmā. Ir iestrādāta arī pasākumu grupēšana pēc jomas – katrai
jomai sava krāsa. Tas atvieglo pasākumu atpazīšanu/meklēšanu ne tikai sadaļā “Pasākumi”, bet arī sākumlapā;

•

tāpat jaunumu sadaļā ir iestrādāta jaunumu meklēšana pēc atlases kritērijiem: kategorija/gads/mēnesis.
Jaunumu ievietošanā ir uzlabota iespēja ievietot un skatīties video – tagad, lai noskatītos video, nav jāpamet
vietne www.olaine.lv (iepriekš ievietotā saite tīmekļvietnes apmeklētāju aizveda uz citu informācijas kanālu,
piemēram, www.youtube.com);

•

pārstrukturēts tīmekļvietnes saturs, mainīta tās uzbūve.

Novada un pilsētas teritorijā ir izvietoti 26 informācijas stendi, kuros izlikta dažāda rakstura informācija –
pašvaldības sagatavotie materiāli, plakāti, informatīvās lapas, pašvaldības iestāžu sagatavotā informācija, afišas, kā arī
iedzīvotāju un dažādu uzņēmumu darba iespēju sludinājumi. Olaines novada teritorijā 17 stendi ir lielākajās
apdzīvotajās vietās – Jaunolainē (četri), “Lubaušos” (Austrumu un Saules ielas krustojumā), Gaismās, Medemciemā,
Pēterniekos, Uzvaras Līdumā, d/s “Sputņik” (Dāvjos), Mežsētu galapunktā (Jāņupē) un Vizbuļos-2 (Jāņupē), d/s
“Ezītis”, d/s “Stūnīši”, Grēnēs, pie dz. st. “Baloži”, d/s “Liepas” – un deviņi stendi Olaines pilsētā. Informācijas stendā
pie Olaines novada pašvaldības izlikta domes sēdes kārtība, informācija par izsolēm, saistošie noteikumi un cita
iedzīvotājiem saistoša informācija. Pārskata gadā izstrādāts jauns dizains informatīvajiem stendiem un pakāpeniski
sākta stendu atjaunošana vai nomaiņa.
Pašvaldībai ir konts sociālajā tīklā “Facebook” –www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba. 2018. gada nogalē
sekotāju skaits sasniedza 1751, kas bija par 560 cilvēkiem vairāk nekā 2017. gadā. Sociālajā tīklā tika publicēta aktuālā
informācija ar fotogrāfijām par pašvaldībā un novadā notiekošo, kā arī iedzīvotājiem bija iespēja sazināties ar
pašvaldību un uzdot sev svarīgus jautājumus. Ieraksti, ar kuriem iedzīvotāji dalījušies visvairāk: 1) Lāčplēša dienas
notikumu atskats, šī ziņa sasniegusi 21 747 cilvēkus; 2) otra populārākā ziņa – Olaines 51. dzimšanas dienas video; 3)
trešā – informācija par bezvēsts pazudušo personu D. P. Jautājumu sadaļā visvairāk uzdoti sadzīviski jautājumi, kas skar
siltumapgādi, atkritumu apsaimniekošanu, ielu apgaismojumu, luksofora darbību u. tml.
Turpināja 2017. gadā ieviestā paņēmiena izmantošanu – videorullīšu uzņemšanu par pasākumu/notikumu, kuri tika
publicēti kā reklāma pirms pasākuma. 2018. gadā, izmantojot pieejamos rīkus, tika rādītas pasākumu/notikumu
tiešraides pašvaldības “Facebook” kontā.
Pašvaldība sadarbojās ar nacionālajiem un reģionālajiem medijiem, ziņu aģentūru “LETA”. Mediju telpā regulāras
publikācijas saistītas ar pašvaldības, kultūras, izglītības un sporta aktualitātēm, daudzdzīvokļu māju renovāciju un
investīciju piesaisti. Vairāki novadam īpaši nozīmīgi pasākumi un aktivitātes atspoguļoti televīzijā, presē, radio, kā arī
interneta portālos un citviet. Pašvaldības veidotie videosižeti pieejami pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Video”.
Sabiedrisko attiecību speciālisti gatavoja prezentācijas par pašvaldību un tās darbu. Arī šis materiāls – publiskais
gada pārskats – sniedz plašu informāciju par pašvaldību un tās darbu. 2018. gadā tika izveidota prezentācija
“Pašvaldības atbalsts un draudzīga vide ģimenēm Olaines novadā”, kas tika prezentēta atsevišķos pasākumos, bet kopš
2018. gada nogales ir pastāvīgi pieejama ikvienam interesentam pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Ģimene”.
Informācija par visiem pašvaldības iepirkumiem un rīkotajām izsolēm publicēta pašvaldības tīmekļvietnē.
Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli publisko apspriešanu gadījumos un iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Olaines
novada domes sēdes ir atklātas un pieejamas audioierakstā pašvaldības tīmekļvietnē. Jebkuram interesentam ir iespēja
tajās piedalīties.
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2018. gadā Olaines novada vārds plaši izskanējis valsts mērogā sakarā ar galvenā titula “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība” iegūšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā konkursā.
Konkursa ietvaros sadarbībā ar VARAM tika nofilmēts īss video, kas tika translēts Latvijas Televīzijā un citos
nacionāla, ministrijas līmeņa un pašvaldības informācijas kanālos. Šajā video Olaines novads pozicionēts kā ģimenēm
draudzīga vieta, kas kalpoja gan kā novada reklāma, gan kā aicinājums citām pašvaldībām iesaistīties VARAM
organizētajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”. Video tapšanā iesaistīti Olaines novada iedzīvotāji, dalība
filmēšanā bija brīvprātīga. Video tapšanas pamats – 1. vietas iegūšana 2017. gadā konkursā “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība” novadu grupā.
Konkursa ietvaros notika iedzīvotāju balsošana, un saskaņā ar VARAM ierosinājumu pašvaldība ir popularizējusi
konkursu un aicinājusi atbalstīt Olaines novadu, balsojot par to. Iedzīvotāju atbalsts bija liels, Olaines novada
iedzīvotāji ir atzinīgi novērtējuši pašvaldību, par ko Olaines novada pašvaldība izteica pateicību iedzīvotājiem.
Gada griezumā “Altum” un citos saziņas kanālos Olaines novads bija minēts kā labs piemērs daudzdzīvokļu māju
renovāciju energoefektivitātes palielināšanā.
Sekojot līdzi notikumiem un aktualitātēm valstī, 2018. gada publiskie kultūras, izglītības vai sporta pasākumi
pamatā tika organizēti kontekstā ar Latvijas valsts simtgadi.
•

Ar pašvaldības iniciatīvu un finansiālu atbalstu tika izdota grāmata “Ar Olaini sirdī”, kuras autore ir Anita
Mellupe. Tajā apkopoti vairāk nekā 120 novadnieku atmiņu un dzimtas stāsti. Grāmatas eksemplāri uzdāvināti
Olaines Vēstures un mākslas muzejam, Olaines novada izglītības iestādēm un bibliotēkām, Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai. Grāmata ir viens no novadu reprezentējošiem mārketinga materiāliem, kuru
pašvaldība dāvina pēc ieskatiem. Iedzīvotāji grāmatu var iegādāties “Zvaigznes ABC” un citās grāmatnīcās un
tirgotavās, tostarp Olainē.

•

Pašvaldības informatīvā izdevuma “Olaines Domes Vēstis” lasītājiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas
simtgades aktualitātēm un tai veltītiem pasākumiem Olaines novadā, kā arī katrā numurā lasīt interviju ar
Olaines novadā dzīvojošajiem atmodas laika “Tautas frontes” idejas atbalstītājiem un aktīvistiem.

•

Jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku sveikšanai pašvaldība dibināja jaunu tradīciju – svinēt šos svētkus
Olaines Mežaparka estrādē plašākā ģimenes lokā ar iespējām piedalīties vecvecākiem, krustvecākiem un
draugiem. Valsts simtgades gadā dzimušajiem bērniem, kuri deklarēti Olaines novadā, pašvaldība sarūpēja
piemiņas dāvanu – Latvijas amatnieku kaltu 925 proves sudraba monētu prasmīgu meistaru darinātā ozolkoka
kastītē ar iegravētu bērna vārdu, dzimšanas datiem un Olaines novada logo.

•

Valsts simtgadei par godu Olaines pilsētā pie pašvaldības ēkas Zemgales ielā 33 tika izveidots vides objekts
“Sākums”, kura mērķis ir ik dienu atgādināt par svarīgāko, visa pamatu un sākumu: dabu, spēcīgu ģimeni,
bērnību un tautu. Turklāt jaunlaulātajiem pāriem tā ir vieta, kur fotografēties un piestiprināt slēdzeni kā savas
mīlestības simbolu. Par objektu interesi izrādījis nacionāla līmeņa laikraksts (“NRA”).

•

Simtgades svētku ietvaros Olainē atklāts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. Tas veidots kā
brīvdabas ekspozīcija, kas brīvi pieejama ikvienam interesentam un ir unikāla ar to, ka ir Latvijā vienīgais šāda
veida objekts pilsētvidē. Objekts tika pieteikts Latvijas Būvnieku asociācijas konkursam “Gada labākā būve
Latvijā 2018” nominācijā “Ainava”. Objekts ieguva žūrijas atzinību. Ar šī objekta izveidošanu pilsēta un
iedzīvotāji ir ieguvuši labiekārtotu vidi, vēstures izziņas vietu, kurā ir iespējams atpūsties un var norisināties
dažādas aktivitātes. Informācija par objektu un aktivitātēm tajā izskanējusi valsts nacionālajā televīzijā,
reģionālajos medijos, sociālajā tīklā “Facebook”, kā arī tā fotogrāfijas un apraksts tika publicēts konkursa
“Latvijas labākā būve Latvijā 2018” gadagrāmatā.
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•

Latvijas valsts simtgades ietvaros Olaines novada pašvaldība piedalījās Latvijas pašvaldību ģerboņu
gleznojuma līdzfinansēšanā, kas ir uz ēkas Rīgā, Torņa ielā 4. Tika atjaunots Olaines novada ģerbonis.
Pasākums plaši tika atspoguļots medijos.

•

Olaines novada pašvaldība sadarbībā ar filmas “Piedzimt kopā ar Latviju” režisori Žaklīnu Cinovsku
sagatavoja un publicēja informāciju par Olainē dzīvojošu simtgadnieci. Informācija atrodama vietnē
100gadnieki.lv. Par projektu izskanējusi informācija dažādos medijos.

•

Simtgades kontekstā pašvaldība pieņēmusi dāvanu no SIA “Sakret” – unikālu no betona veidotu telpisku
ģerboni, ko, svinot Latvijas valsts simtgadi, uzņēmums dāvināja katrai pašvaldībai. Informācija par šo
uzņēmuma aktivitāti plaši izskanējusi masu medijos. Ģerbonis novietots domes sēžu zālē Zemgales ielā 33,
Olainē.

•

Pašvaldība atsaukusies uz dažādu institūciju aicinājumiem publicēt savos saziņas kanālos aktuālu informāciju,
piemēram, pēc Labklājības ministrijas aicinājuma publicējusi informāciju par iespēju par godu Latvijas valsts
100. gadadienai politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem saņemt
vienreizēju pabalstu.

•

Pašvaldība atbalstījusi “Tautas frontes” dalībniekus, nodrošinot viņu dalību konferencē “Tautas frontei 30”.
Informācija un videosižets par kongresu atspoguļots valsts nacionālajā televīzijā.

•

Olaines novada iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties pašvaldības organizētā videosveiciena “Daudz laimes,
Latvija” veidošanā. Videosveiciens tika izplatīts pašvaldības saziņas kanālos 18. novembrī.

•

Noslēdzot Latvijas valsts simtgades gadu, Olaines novada pašvaldība organizēja iedzīvotāju godināšanas
pasākumu Olaines Kultūras centrā. Tajā tika sveikti ilggadēji Lielās talkas organizatori un atmodas laika
“Tautas frontes” dalībnieki.

Visa gada garumā notika aktīva sadarbība ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju.
2018. gadā pašvaldība aktīvi organizēja dažādus veselību veicinošus pasākumus un par tiem informēja iedzīvotājus.
Iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības dažāda vecuma grupām, kopīgus treniņus, kā arī
nodarbības atsevišķām mērķgrupām – jaunajām māmiņām un senioriem. Organizētas veselīga uztura bezmaksas
lekcijas un iespēja iedzīvotājiem izmantot Valsts asinsdonoru centra un “MFD Mobilās diagnostikas vienības”
pakalpojumus, kā arī organizēta intervija saziņas līdzekļos ar medicīnas centra “OlainMed” pārstāvi. Veikta
sabiedriskās domas aptauja par Sporta centra piedāvātajiem pulciņiem.
Attīstot un popularizējot novada teritoriju, rīkoti dažādi pasākumi, piemēram, akustiskās mūzikas koncerti pie
Mežezera Jaunolainē, SUP sacensības Līdumu karjerā, rogainings Olainē, pārgājieni Cenas tīrelī, Lāčplēša dienas lāpu
gājiens Olainē un citi. Pirmo reizi novadā tika organizēti Senioru deju svētki Olaines Mežaparkā, kuros piedalījās
vairāk nekā 600 dalībnieku no visas Latvijas.
Pateicībā par kopīgu Olaines novada veidošanu, tā vārda popularizēšanu un ieguldīto darbu pašvaldība sagatavoja
individuālus apsveikumus pašvaldības iestāžu kolektīviem jubilejās.
Iedzīvotāju kopības un piederības sajūtas veicināšanai Olaines novada svinīgajos pasākumos un prezentāciju laikā
tika atskaņota Olaines novada dziesma, bet renovēto māju iedzīvotājiem uzdāvināts Olaines novada karogs.
Komunikācijai ar sabiedrību un juridiskajām personām izstrādāts Olaines novada pozicionējums ar saukli un
logotipu:
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Olaines novada saukļa skaidrojums

Zīmoloti Olaines pilsētas stadioni, un veikti informatīvo stendu atjaunošanas un zīmološanas darbi. Informācijas
stendos ir aktualizēta Olaines pilsētas karte.
2018. gada 29. jūnijā pašvaldība bija iesaistīta krīzes komunikācijā saistībā ar AS “BAO” teritorijā Olainē notikušo
paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku. Pašvaldība rīkojās saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) norādījumiem un sniedza oficiālu un pārbaudītu informāciju, kuru saņēma no attiecīgajiem atbildīgajiem
dienestiem (VUGD, VVD, VI u. c.). Informācija tika sniegta pašvaldības informācijas kanālos un nacionālajiem
medijiem – radio un ziņu aģentūrai “LETA”. Šis negadījums AS “BAO” teritorijā atklāja vairākas nepilnības valsts
līmenī šādas krīzes situācijas risināšanā, kuras ietekmēja arī krīzes komunikāciju. Ar priekšlikumiem atbildīgo dienestu
rīcības krīzes situācijā uzlabošanā var iepazīties Olaines ugunsgrēka izvērtēšanas komisijas ziņojumā (pieejams
pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Drošība un policija”). Jāpiemin arī neveiksmīgs piemērs sadarbībā ar ziņu aģentūru
“LETA”, kuras darbības rezultātā iedzīvotāji tika maldināti, jo bija pārpratuši pašvaldības rīcību attiecībā uz sabiedrības
informēšanu par ugunsgrēku “BAO” teritorijā.
Pašvaldība ir arī iesaistījusies to iedzīvotāju atbalstīšanā, kuru īpašumu ir nopostījis ugunsgrēks, publicējot
pašvaldības informācijas kanālos aicinājumus palīdzēt.
Pakalpojumi informācijas saņemšanai, kuriem vajadzētu pieteikties
Pakalpojuma nosaukums
Olaines novada pašvaldības
informatīva izdevuma “Olaines
Domes Vēstis” saņemšana
pasta kastītē
Olaines novada pašvaldības
jaunumu saņemšana e-pastā

Pakalpojuma
saņēmējs
Fiziska/juridiska
persona

Maksa par
pakalpojumu
bez maksas

Fiziska/juridiska
persona

bez maksas

Pakalpojuma sniedzējs
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrs Zemgales ielā
33, Olainē;
Olaines pagasta pārvalde Meža ielā 2, Jaunolainē;
Elektroniski, aizpildīto veidlapu nosūtot uz epastu pasts@olaine.lv
Olaines novada pašvaldība ar mājaslapas
www.olaine.lv starpniecību
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NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS
Sabiedrības iesaistīšanai novada attīstībā un atbalsta attiecīgajām iedzīvotāju grupām nodrošinājumam izveidota
biedrība „Olaines nevalstisko organizāciju apvienība”. Pašvaldība nodrošināja nevalstisko organizāciju darbību ar
līdzfinansējumu, telpām un sniedza arī citu dažāda veida atbalstu.
Biedrība „Olaines nevalstisko organizāciju apvienība” sastāv no 25 biedrībām un interešu grupām, valdes – 3
locekļu sastāvā un 6 neatkarīgiem biedriem – dibinātājiem. 2018. gadā apvienībā iestājušās 2 biedrības.
Olaines NVO apvienības valde
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Valdes priekšsēdētājs: Andris Krūmiņš
Kontakti: mob.tālr.25941141, e-pasts: nvoolaine@inbox.lv; andris.kruminsh@gmail.com
Olaines NVO apvienības valde sadarbībā ar apvienības biedriem un Olaines novada pašvaldību organizēja
pasākumus, veicot informatīvi izglītojošu darbu iedzīvotāju vidū, sekmējot un veicinot apvienības organizāciju biedru
dzīves kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu, informējot un propagandējot savas darbības mērķus sabiedrības izpratnes
veidošanai.
Atbalsta grupa "Ābolītis"
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Tamāra Krēsliņa
Kontakti: mob.tālr. 26094971, e-pasts: tamara.kreslina@inbox.lv
Atbalsta grupas darbības mērķi:
apvienot un atbalstīt Olaines pilsētā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības
traucējumiem, sekmēt to integrēšanu sabiedrībā;
organizēt Olaines pilsētā dzīvojošām ģimenēm, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības traucējumiem
izglītojošus, veselību veicinošus, kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumus;
veicināt AG "Ābolītis" sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām.
Atbalsta grupā darbojas 7 ģimenes un 2 brīvprātīgie atbalstītāji.
Olaines dāmu klubs „Viktorija”
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Ludmila Rodionova
Kontakti: mob.tālr. 26598049
Kluba darbības mērķis: Attīstīt un stiprināt sieviešu aktivitāti sabiedrībā.
Klubā darbojas 18 biedri.

Olaines Krievu kopiena
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Andris Tolmačovs
Kontakti: mob.tālr. 29633874, e-pasts: andr.tol@gmail.com
Biedrības darbības mērķi: krievu kultūras, valodas un izglītības saglabāšana, attīstīšana un popularizēšana.
Pareizticīgo kristīgo tradīciju saglabāšana un popularizēšana. Biedrības biedru interešu pārstāvēšana vietējās
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pašvaldības institūcijās. Kontaktu uzturēšanas un attiecību uzlabošanas veicināšana starp Olaines novadā dzīvojošiem
krievu un latviešu u.c. tautību iedzīvotājiem.
Olaines krievu kopienā darbojas 95 biedri.
Olaines novada senioru biedrība "Liepas”
Adrese: Zemgales iela 31, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Ārija Spuņģe
Kontakti: mob.tālr. 26415535, e-pasts: olainesseniori@inbox.lv
Biedrības darbības mērķi: pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana;
materiālās un garīgās labklājības veicināšana; pensionāru iesaistīšana demokrātiski aktīvas sabiedrības procesos.
Sabiedriskā labuma organizācija no 2017.gada 23.marta.
Biedru skaits – 254.
Sieviešu klubs „Garzeķes”
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Rasma Brikmane
Kontakti: mob.tālr. 29404818, e-pasts: rasma.brikmane@inbox.lv
Kluba galvenie uzdevumi: kultūrizglītības pasākumu organizēšana interešu kluba biedriem, diskusijas.
Klubā darbojas 17 dalībnieces.
Nacionālo karavīru valde
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Igors Viskovatovs
Kontakti: e-pasts: nvoolaine@inbox.lv
Valdes darbības mērķi: pasākumu organizēšana, kas sniedz atbalstu vecajiem karavīriem. Finansiālās palīdzības
sniegšana (zāļu iegādei), braucienu organizēšana uz karavīru atdusas vietām.
Valdē darbojas 1 dalībnieks.
Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija” Olaines nodaļā
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Vēsma Purviete
Kontakti: mob.tālr. 20029763
Nodaļas darbības mērķi:

izglītojošu semināru organizēšana, kultūras pasākumu organizēšana, invalīdus

interesējošas informācijas apkopošana un izplatīšana, sadarbība ar citām NVO.
Interešu grupā darbojas 17 dalībnieces.
Politiski represēto personu klubs „Atbalss”
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Ritma Andersone
Kontakti: mob.tālr. 26414706, e-pasts: randersone@tvnet.lv
Kluba darbības mērķi: atbalstīt savus biedrus, sniedzot tiem morālu atbalstu un informatīvu palīdzību atstumtības
mazināšanā, ģimeņu un paaudžu stiprināšanā, kultūrizglītībā. Sadarbība ar citām NVO. Klubā reģistrēti 65 biedri.
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Audēju pulciņš „Atvasara”
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Dace Urbanoviča
Kontakti: mob.tālr. 26835924
Interešu grupas darbības mērķi:
Aušana. Piedalīšanās ikgadējās rokdarbu izstādēs. Sadarbība ar citām NVO.
Interešu grupā darbojas 9 dalībnieces.
Rokdarbu pulciņš „Piesaulīte”
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Ausma Cīrule
Kontakti: mob.tālr. 26397753
Interešu grupas darbības mērķi:

rokdarbi (adīšana, tamborēšana). Rokdarbu izstāžu organizēšana, kā arī

piedalīšanās ikgadējās rokdarbu izstādēs. Sadarbība ar citām NVO.
Interešu grupā darbojas 11 dalībnieces.
Biedrība „Māk-onis”
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Brigita Medne
Kontakti: mob.tālr. 28835009, e-pasts: brigita.medne@gmail.com
Biedrības darbības mērķi: popularizēt neformālo izglītību Olaines novadā; veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; popularizēt brīvprātīgo darbu; nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi
izmantot savu brīvo laiku; sadarboties un veikt pieredzes apmaiņu ar citām Latvijas un ārvalstu organizācijām.
Biedrībā darbojas 12 biedri.
Olaines angļu valodas cienītāju klubs „English Fan Club”
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Inese Bite
Kontakti: mob.tālr. 29120040
Kluba darbības mērķi: 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.
Klubā darbojas 18 biedri.
Biedrība "Pīlādzis"
Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Ausma Konošonoka
Kontakti: mob.tālr. 28209466, e-pasts: ausma_konosonoka@inbox.lv
Biedrība apvieno pensionārus un visus pilngadīgos, kuri vēlas darboties biedrībā. Biedrības mērķis ir celt biedrības
biedru dzīves līmeni, aktivizējot viņus gan savu ieceru un problēmu, gan novadam svarīgu jautājumu risināšanā. Darbs
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vērsts uz to, lai biedri būtu informēti, zinoši, aktīvi, celtu garīgos apvāršņus, attīstītu interešu un amata prasmes,
piedalītos cilvēkam pievilcīga novada veidošanā.
Biedrībā darbojas 120 biedri.
Olaines pagasta politiski represēto biedrība
Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Laima Sprancmane
Kontakti: mob.tālr. 20153586, e-pasts: laima.vilite@inbox.lv
Biedrība ir Latvijas Politiski represēto apvienības sastāvā.
Biedru skaits – 18.
Saskaņā ar biedrības statūtiem, tās galvenie uzdevumi ir: biedru informēšana par Olaines novada kultūras dzīves
pasākumiem, aktualitātēm likumdošanā un izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī valdes priekšsēdētāja atskaitīšanās par
Biedrības darbību.
Klubs „Gamma”
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Boriss Žezlovs
Kontakti: mob.tālr. 26497771, e-pasts: borjka@inbox.lv
Kluba darbības mērķi: bardu dziesmu koncertu un festivālu organizēšana; atpūtas vakaru organizēšana dažādu
tautību grupām; sadarbība ar citām NVO un pašvaldību. Sadarbība ar citām NVO.
Klubā darbojas 11 biedri.
Biedrība „Oriental Flowers”
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Viktorija Maleniece
Kontakti: mob.tālr. 29889627, e-pasts: vim21@inbox.lv
Biedrības darbības mērķi: piedalīties Olaines novada kultūras dzīvē, popularizēt eksotiskās dejas Olaines novadā,
veicināt sadarbību, sadraudzību ar citiem kolektīviem un Olaines eksotisko deju studijas atpazīstamību citos novados.
Iesaistīt Olaines novada iedzīvotājus aktīva un veselīga dzīves veida organizēšanā, lietderīgā brīvā laika pavadīšanā un
veicināt iedzīvotāju socializāciju.
Biedrība "Vecāku kultūras laboratorija"
Adrese: Parka iela 10 - 50, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Svetlana Dabašinska
Kontakti: mob.tālr. 25948433, e-pasts: sdaba@inbox.lv
Saskaņā ar Biedrības statūtiem, biedrības mērķi ir: attīstīt brīvprātīgā darba tradīcijas kultūras institūcijas un lielajos
pasākumos, sekmējot vietējās sabiedrības aktīvāku iesaisti kultūrvides veidošanā un tālākizglītībā.
Biedrībā darbojas 20 biedri.
Biedrība "Olaines ģimeņu atbalstam Pumpurs"
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads°
Atbildīgā persona: Jolanta Briede, Ilze Zemīte
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Kontakti: mob.tālr. 29352622 (Jolanta); 26136083 (Ilze), e-pasts: biedribapumpurs@inbox.lv
Biedrības dalībnieku skaits: 4.
Biedrības mērķis: atbalstīt vecākus, veicinot stipru un izglītotu ģimeņu attīstību; popularizēt Montessori pedagoģijas
nozīmi bērnu attīstībā.
Ar biedrības pasākumiem var iepazīties https://www.facebook.com/pg/biedribaPumpurs/
Biedrība „Olaines Sporta Fans”
Adrese: Zeiferta iela 1-52, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Žanna Šlikova
Kontakti: mob.tālr. 26132030, e-pasts: olimpiada7@inbox.lv
Biedrības darbības mērķi: veidot kulturālu līdzjutēju sabiedrību, kā arī nest Latvijas vārdu pasaulē. Audzināt jauno
paaudzi par kulturāliem līdzjutējiem; pulcēt ap sevi dažāda vecuma un dzimuma līdzjutējus; skaidrot jaunatnei
līdzjutēju uzvedības lielo nozīmi Latvijas tēla veidošanai pasaulē; veidot kontaktus ar citu valstu līdzjutēju
organizācijām, organizēt pieredzes apmaiņu.
Dalībnieku skaits - 82 biedri.
Biedrība “Izvēlies brīvību”
Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Sanita Veinberga
Kontakti: mob.tālr. 25642349, e-pasts: lidzgaitnieciba@gmail.com
Biedrības darbības mērķi: sekmēt Latvijas ieslodzījuma vietās bijušo ieslodzīto personu atgriešanos sabiedrībā, citu
sabiedrībā neintegrētu grupu un atsevišķu personu socializāciju.
Dalībnieku skaits -9 biedri.
Biedrība “Jāņupes iedzīvotāji”
Adrese: Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, Olaines novads
Atbildīgā persona: Dace Zaldāte-Rozentāle
Kontakti:

mob.tālr.

25428539,

e-pasts:

janupesiedzivotaji@gmail.com;

info@janupe.lv,

fb.com:

facebook.com/janupe
Biedrības darbības mērķi: rūpēties par Jāņupes ciema un tuvākās apkārtnes apkārtējo vidi, paaugstināt iedzīvotāju
dzīves kvalitāti un daudzveidību.
Biedrībā darbojas 21 biedri.
Biedrība “Pierīgas partnerība”
Adrese: Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, Olaines novads ; Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe
Atbildīgā persona: Alīna Lukjanceva
Kontakti: mob.tālr. 28644888, 26454119 (Olainē), e-pasts: info@pierigaspartneriba.lv
Biedrības darbības mērķi: ar savu darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās
aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Biedru skaits: 35 (pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, fiziskas personas).
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Biedrība “Sporta studija ACTIVE”
Adrese: Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, Olaines novads ; Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe
Atbildīgā persona: Mārcis Mazurs
Kontakti: mob.tālr. 26820168, e-pasts: activefit@inbox.lv
Biedrības darbības mērķi: veicināt fizisko attīstību dažāda vecuma grupu iedzīvotāju vidū; nodrošināt kvalitatīvu
sporta aktivitāšu programmu īstenošanu kvalificētu treneru vadībā.
Interešu grupa “Gleznošanas studija SAPŅI KRĀSĀS”
Adrese: Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, Olaines novads ; Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe
Atbildīgā persona: Kristīna Boļšedvorova
Kontakti: mob.tālr. 26729151, e-pasts: bolsedvorovakristina@inbox.lv
Darbības galvenie mērķi: sekmēt novada iedzīvotāju emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par
vizuālās mākslas daudzveidību, ieinteresētību Latvijas un pasaules vizuālās mākslas izzināšanā un radošā darbībā.
Sekmēt mākslas un kultūrvides izpratni, pilnveidot radošās darbības pieredzi.
Biedru skaits – 10.
Olaines novada dzīvnieku aizsardzības biedrība “Laimīgās astes”
Adrese: Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, Olaines novads ; Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe
Atbildīgā persona: Aļona Ivanova, Jekaterina Petrova
Kontakti: mob.tālr. 26387241 (Aļona), 26848729 (Jekaterina), e-pasts: laimigas.astes@gmail.com
Biedrības mērķi un uzdevumi:
✓

palīdzēt pamestiem, nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, iespēju robežās nodrošinot tiem medicīnisko
palīdzību, pagaidu mājas, barošanu, esošo vai jauno saimnieku meklēšanu;

✓

saliedēt un apvienot esošos brīvprātīgos, sistematizēt un atbalstīt viņu darbu, pēc iespējas kompensējot viņu
pašu ieguldītos līdzekļus, kā arī piesaistīt jaunus domubiedrus;

✓

informatīvi izglītot sabiedrību, veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem – piedalīties Olaines novada
rīkotajos publiskajos pasākumos, popularizējot biedrības ideju un piesaistot jaunus domubiedrus, tematisko
pasākumu rīkošana iedzīvotājiem, tajā skaitā bērnudārzos un skolās;

✓

atbalstītāju piesaistīšana biedrības mērķu sasniegšanai;

✓

pašvaldības finansējuma piesaistīšana ar dzīvnieku aizsardzības un labklājības veicināšanas saistītajiem
projektiem;

✓

veidot savstarpējo komunikāciju starp pašvaldību, dzīvnieku aizsardzības biedrību un novada
iedzīvotājiem;

✓

pilsētas tēla pilnveidošana – kaķu māju uzstādīšana vienotā vizuālā izskatā un turpmākā uzturēšana.

Biedru skaits – 7.
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PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS

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 Rīhimaki, Polijā – ar Nova Saržinas pilsētu un Radomsko (sadarbība kultūras, izglītības, sporta,
sociālajā un ekonomikas jomā). Izveidojas sadraudzība ar Krievijas pilsētu Ivangorodu un Lietuvas pilsētu Anikščai. Ar
Odeshogu, Karlskogu, Rīhimaki , Nova Saržinu un Radomsko ir noslēgti sadraudzības un sadarbības līgumi.
Pašvaldības izglītības iestādes aktīvi piedalās starptautiskajos projektos:
•

Olaines 1. vidusskola no 2018. gada 1. septembra iesaistījās Erasmus+ KA2 stratēģiskajā skolu sadarbības
partnerību projektā "It’s time to care", kura mērķis ir koncentrēties uz dziļāku noteiktu Eko tēmu analīzi,
piedāvāt jaunas idejas un risinājumus, veicināt lielāku sadarbību, vairāk domāt par citiem cilvēkiem un
respektēt apkārtējo vidi. Sadarbībasd partneri – skolas no Somijas, Portugāles, Maltas un Bulgārijas.

•

No 2018. gada septembra Olaines 2. vidusskola īsteno ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2)
skolas apmaiņas partnerību projektu “The Influence of Books” kopā ar Itālijas, Rumānijas, Turcijas un Vācijas
skolām. Projekta mērķis ir veicināt lasītprieku starptautiskā līmenī un radošu pieeju lasīšanai, attīstīt valodas
prasmes, komunikācijas spējas un kritisko domāšanu, apzināt valsts kultūras mantojumu.

SADARBĪBA AR CITĀM PAŠVALDĪBĀM UN INSTITŪCIJĀM
Aktīvi turpina strādāt Olaines, Mārupes un Babītes novadu dibināta biedrība „Pierīgas partnerība”, kuras
galvenais mērķis ir ar savu darbību stimulēt šo teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas ietver gan
ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu
izmantošanu. Ar partnerības atbalstu ir realizēta virkne projektu vērstu uz dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Olaines novada pašvaldība ir LPS (Latvijas Pašvaldību savienība) biedrs un atrodas Rīgas plānošanas reģiona
sastāvā.
Olaines novada pašvaldība ir biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” sastāvā (kopš 2015. gada 23. septembra).
Biedrības mērķi: īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību; veicināt Pierīgas pašvaldību savstarpējo
sadarbību; veicināt Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām un citu valstu institūcijām un
organizācijām; veicināt Pierīgas pašvaldību ekonomisko un sociālo attīstību. Biedrībā ir 14 biedri: Ādažu novada
pašvaldība, Baldones novada pašvaldība, Carnikavas novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Ikšķiles novada
pašvaldība, Inčukalna novada pašvaldība, Ķekavas novada pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, Olaines novada
pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Salaspils novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība, Sējas novada
pašvaldība, Stopiņu novada pašvaldība. Olaines novada pašvaldību pārstāv domes priekšsēdētājs Andris Bergs.
Kopā ar Mārupes un Babītes novadiem izveidota Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.
2018. gadā ir apstiprināts Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums. Notikušas 3 Olaines
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēdes (divas saistībā ar ugunsgrēku AS BAO teritorijā, viena
saistībā ar civilās aizsardzības mācībām, kuras rīkoja SIA “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS”).
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Olaines novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 6 pašvaldībām (Carnikavu, Ikšķili, Ķekavu, Salaspili,
Garkalni un Siguldu), lai kopīgi realizētu obligātos izglītības un kultūras pasākumus (centralizēto pārbaudes darbu,
mācību olimpiāžu, skašu, konkursu, metodisko semināru un pieredzes apmaiņas). Olaines novadā darbojās Olaines
novada pedagoģiski medicīnisko komisija, kura saskaņā ar sadarbības līgumu sniedz maksas pakalpojumus arī Ķekavas
novadā deklarētajiem izglītojamajiem.
Olaines novads ikdienā saskaras un risina dažāda veida problēmas, kuru risināšana bieži nav iespējama bez valsts
pārvaldes institūcijām un dažādiem valsts atbildīgajiem dienestiem, līdz ar to notiek sarakste, tikšanās un apspriedes.
Dažādu nozaru ministrijas (Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes
ministrija, Finanšu ministrija, Veselības ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs u.c.) piedalās vai koordinē Olaines
novada infrastruktūras investīciju projektus, palīdz ar konsultācijām.
Olaines novada teritorijā atrodas divas Neatliekamās palīdzības brigādes – viena Olaines pilsētā (Veselības ielā 5)
un otrā Jaunolainē (Meža ielā 2).

PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS DARBA UN VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI
Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, pārskata gadā izstrādāti un apstiprināti jaunie saistošie noteikumi, ar
kuriem var iepazīties pašvaldības mājaslapas www.olaine.lv sadaļā „Pašvaldība” – „Dokumenti”.
Pārskata gadā veikta Olaines novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšana (šī sistēma ieviesta 2014.
gadā) pēc izstrādātās un apstiprinātas novērtēšanas sistēmas, kuras mērķis ir uzlabot pašvaldības darbinieku darba
izpildi un iesaistīšanos iestādes mērķu sasniegšanā un funkciju izpildē, kā arī nodrošināt darba plānošanas un
organizēšanas atbilstību pašvaldības darbības attīstības plānam, nodrošināt darbinieku profesionālajai kvalifikācijai un
darba rezultātiem atbilstošu atlīdzību, nodrošināt pašvaldības cilvēkresursu attīstību un pēctecību.
Turpinās darbs pie iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas - pašvaldības iekšējo darba kārtību regulējošo
dokumentu izstrādes un pilnveidošanas.
Lai uzlabotu darba kvalitāti, ir nodrošināta iespēja darbiniekiem mācīties, iegūt jaunas darba iemaņas un prasmes.
Darbinieki apmeklē izglītojošus kursus, seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus.
Lai nodrošinātu dokumentu elektronisko apriti un kontroli, 2018. gadā ieviesta dokumentu vadības sistēma (DVS)
“LIETVARIS”, kas ir viena no Vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) lietojumprogrammām - pašvaldību darbam
pielāgota lietvedības sistēma, integrēta ar citām VPS lietojumprogrammām, piemēram, SOPA, NINO, G-VEDIS,
KADRI. Tas dod iespēju sistēmā operatīvi pārbaudīt katra pašvaldībā iesūtītā vai nosūtītā 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 ir iespēja saņemt dokumentus un pārņemt dokumentu datus no Dokumentu
integrācijas vides (DIV), saņemto e-pasta sūtījumu reģistrēšana lietvedībā kontaktu un dokumentu veidā, uzdevumu
izpildes kontrole (katram lietotājam ir redzams viņa uzdevumu saraksts – jauno, izskatīto, izpildīto un nokavēto),
integrācija ar elektronisko parakstu. Elektroniski parakstītu dokumentu uzglabāšana līdz nodošanai arhīvam vai
iznīcināšanai, elektroniski parakstīto dokumentu sagatavošana arhivēšanai.
Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanā izmantota vienota programma „NINO”, kura dod iespēju uzzināt
jebkura Olaines novada 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 un juridiskā nodaļa un būvvalde. Papildus tam īpašuma un juridiskajai
nodaļai skatīšanas režīmā ir pieejama zemesgrāmatu datu bāze, kura dod iespēju operatīvi saņemt informāciju par
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nekustamiem īpašumiem Latvijā. Pārskata gadā vienota programma „NINO” tika papildināta ar vairākiem moduļiem
darba pilnveidošanai.
Grāmatvedības programma ļauj operatīvi pārbaudīt katra ienākošā vai izejošā maksājuma dokumenta apriti, uzskaitē
esošus pamatlīdzekļus un īpašumus, veikt elektroniskus norēķinus, sniegt elektroniskas atskaites Valsts kasē.
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs (Zemgales iela 33, tālrunis 67964333, 20178620) 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, sūdzības un priekšlikumus, reģistrējot tos DVS “Lietvaris”.
No juridiskām, fiziskām personām saņemto dokumentu skaits - 6984 (t.sk., papīra formātā - 6522, elektroniskajā
formātā – 462).
Lai atvieglotu iesniegumu un pieteikumu iesniegšanas procesu, ir izstrādāta virkne iesniegumu un pieteikumu
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kuras ir pieejamas elektroniski pašvaldības mājaslapas

veidlapu

www.olaine.lv sadaļā „Pakalpojumi”.
Ar pašvaldības pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapas www.olaine.lv un
klātienē Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un Olaines pagasta pārvaldē.
Ir ieviests vienotais elektroniskais reģistrs bērnu pieteikšanai Olaines novada pirmsskolas izglītības iestādēs un
uzskaitei ar iespēju elektroniski pieteikties pirmsskolas izglītības iestādes bērnu reģistram, kā arī pašvaldības
līdzfinansējumam privātajiem bērnudārziem caur portālu www.epakalpojumi.lv .
Izstrādāta jaunā pašvaldības mājaslapa, paplašinot iedzīvotājiem iespēju saņemt pakalpojumus un informāciju
elektroniski.
Aktīvi notiek darbs ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādājot
priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īstenojot un koordinējot informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus
un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmējot jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicinot jauniešu brīvprātīgo darbu
un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultējot jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par
pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicinot jauniešu personības attīstību un integrāciju
sabiedrībā notiekošajos procesos. Jauniešu centrā Veselības ielā 7, Olainē notiek regulāri pasākumi, kur iesaistīti dažādu
profesiju un vecuma grupu cilvēki.
Uzņēmējdarbības atbalstam aktīvi darbojas Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs, veidojot dialogu starp
pašvaldību, uzņēmējiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, nodrošinot informatīvo un cita veida
atbalstu Olaines novada uzņēmējiem, veicinot Olaines novada uzņēmumu un novada starptautisko atpazīstamību,
apkopo informāciju par novadā esošajiem resursiem (zeme, investīciju objekti, pieejamā infrastruktūra) un
uzņēmumiem u.c.

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Uzņēmējdarbības veicināšanai novadā 2015. gada nogalē ar Olaines novada domes lēmumu izveidots nodibinājums
"Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs" (Zemgales iela 33, Olaine, 412.kab., t.29417886). Tā dibinātāji ir
Olaines novada dome, biedrība "Olaines uzņēmēju biedrība” un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža.
Būtiskākie nodibinājuma darbības uzdevumi:
•

nodrošināt informatīvo un cita veida atbalstu Olaines novada uzņēmējiem;

•

veicināt Olaines novada uzņēmumu un novada starptautisko atpazīstamību;

•

sniegt atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošajiem uzņēmējiem;

•

informēt investorus un citus interesentus par biznesa attīstības iespējām Olaines novadā;

•

veicināt sadarbību ar LIAA biznesa inkubatoriem un lielākajām darba devēju organizācijām;
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•

apkopot informāciju par novadā esošajiem resursiem (zeme, investīciju objekti, pieejamā infrastruktūra) un
uzņēmumiem;

•

veidot savstarpējus kontaktus un informācijas apmaiņu starp novadā esošajiem uzņēmumiem un citu reģionu
uzņēmējiem, starp pašvaldību, uzņēmējiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, lai
popularizētu uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu atbalstu Olaines novadā;

•

veicināt Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas studiju procesa attīstību un popularizēšanu.

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra aktivitātes 2018. gadā
Atbilstoši darbības uzdevumiem 2018. gadā Olaines novada uzņēmējdarbības centrs veica sekojošas galvenās
aktivitātes:
•

Aktualizēta novada mazo uzņēmēju, amatnieku datu bāze, informācija ievietota novada mājaslapā sadaļā
“Radīts Olaines novadā”.

•

Izveidota nekustamo īpašumu, kas paredzēti uzņēmējdarbībai, datu bāze un karte, un publicēta Olaines novada
pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv.

•

Turpinās sadarbība ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Rīgas plānošanas reģionu, reģionālajām uzņēmēju biedrībām, Pierīgas
pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem, citām nevalstiskajām organizācijām.

•

Organizēta Olaines novada uzņēmēju, pašvaldības vadības, ekspertu tikšanās.

•

Organizēti četri semināri uzņēmējiem un citiem interesentiem sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu, Latvijas
Zinātņu akadēmiju, Pierīgas Partnerība”, LIAA Jūrmalas Biznesa inkubatoru un finanšu institūciju “Altum”.

•

Tiek uzturēta sociālā tīkla Facebook lapa, kurā regulāri ievieto novada uzņēmējiem aktuālo informāciju.

•

Turpinās sadarbība ar Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžu mācību un studiju procesa pilnveidošanai.

•

Organizēts mazo uzņēmēju gada noslēguma neformālais pasākums.

•

Notiek regulāras tikšanās ar novada uzņēmējiem.

•

Olaines novads kā uzņēmējdarbībai labvēlīga vieta popularizēts dažādos valsts institūciju organizētos forumos.

•

Organizēts Olaines novada uzņēmēju kopīgais stends Zemgales Uzņēmēju dienās Jelgavā.

•

Piedalīšanās kopā ar novada uzņēmējiem Metālapstādes un mašīnbūves biznesa forumā Jelgavā.

•

Atbalstīta novada mājražotāju dalība izstādē “Riga Food 2018”.

•

Atbalstīta iespēja uzņēmējiem piedalīties ESF finansētajos ārvalstu braucienos uz Igauniju un Poliju.

•

Sagatavoti jauni mārketinga materiāli: uzņēmēju video sveiciens, nozīmītes novada mājražotājiem, baneris.

•

Sadarbībā ar pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistēm regulāri sagatavota / apkopota informācija par
novada uzņēmumiem ievietošanai novada informatīvā izdevumā (reizi mēnesī) un laikrakstā “Dienas Bizness”
(sagatavoti materiāli 3 laikraksta numuriem).

Grantu programma "(ie)dvesma"
2018. gadā programmu īstenoja SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Mārupes, Siguldas, Ķekavas un Olaines novadiem.
Tās mērķis ir atbalstīt gan šo pašvaldību teritorijā jau strādājošus uzņēmumus, gan vēl neīstenotas biznesa idejas,
piešķirot līdz 10 000 EUR to attīstīšanai. Olaines novada dome piešķīra vienu grantu – 10 000 EUR, kuru saņēma
SIA “Smalkais muslis”, kas vēlējās paplašināt savu darbību un iegādāties jaudīgāku ražošanas iekārtu produkcijas
sagatavošanai. Otrs grants 10 000 EUR apmērā no SEB bankas piešķirts Olainē reģistrētam uzņēmumam SIA “Klean”
darbības attīstībai.
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Olaines novada pašvaldība 2018. gadā saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas
Biznesa savienības Atzinības rakstu par 2.vietu novadu ar vietējās nozīmes attīstības centru pašvaldību grupā indeksā
“Investīcijām draudzīgākā pašvaldība”. Indeksa rezultāti uzrāda pašvaldības mērķtiecīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības
vides uzlabošanā un nodarbinātības veicināšanā, sekmējot uzņēmumu finanšu rādītājus.
2018. gadā novadā reģistrēti 110 jauni uzņēmumi.
Saskaņā ar Lursoft datiem uz 2018. gada 11. decembri Olaines novadā aktīvo uzņēmumu skaits – 1631.

2019. GADA GALVENIE UZDEVUMI UN PASĀKUMI
2019. gadā noteiktas šādas pašvaldības prioritātes: novada attīstība, teritorijas labiekārtošana, izglītība un sociālā
aizsardzība.
2019. gadā ieplānoti nozīmīgi pasākumi, kas var būtiski uzlabot iedzīvotāju dzīvi un pašvaldības darbu Olaines novadā:
•

turpināt novada ceļu rekonstrukciju, ūdenssaimniecības attīstību pagasta teritorijā, ielu, veloceliņu un gājēju
celiņu apgaismojuma uzlabošanu;

•

veikt infrastruktūras uzlabošanu uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā;

•

pabeigt Olaines novada teritorijas plānojuma 2017. – 2030. gadam izstrādi;

•

īstenot Olaines vēstures un mākslas muzeja pārvietošanu uz jaunām, mūsdienīgi atjaunotām un aprīkotām
telpām Jelgavas ielā 9, Olainē;

•

pabeigt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi pirmsskolas izglītības iestādes izbūvei (rekonstrukcijai)
ēkā Veselības ielā 7, Olainē un uzsākt būvdarbus;

•

izveidot divas pirmsskolas grupas (kopā 40 bērniem) – Olaines 2. vidusskolas sākumskolas korpusā (Skolas
iela 1, Olaine) un Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā “Olaines sākumskola” (Meža iela 2, Jaunolaine) veikt būvdarbus un telpu aprīkošanu sešgadīgo bērnu izglītības programmas apguvei;

•

veikt plānotus remontdarbus visās pašvaldības izglītības iestādēs;

•

pabeigt Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra un trenažieru zāles atjaunošanu;

•

turpināt Līdumu karjera, bērnu un rotaļu laukumu, atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu Olaines novadā;

•

veikt energoefektivitātes paaugstināšanu ēkai Veselības ielā 7 un ēkai Zeiferta ielā 8, Olainē;

•

uzsākt meta/projekta izstrādi multifukcionālā kompleksa būvniecībai Jelgavas ielā 23, Olainē;

•

dzīvojamā fonda sakārtošanai paredzēt un īstenot atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
projektu realizēšanai, nodrošinot līdzfinansējumu māju (kurās pieņems pozitīvo lēmumu par renovāciju)
energoaudita veikšanai, tehniskā projekta izstrādei un renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES
finansējuma saņemšanai; segt ar daudzdzīvokļu māju renovāciju saistītos bankas maksājumu procentus;

•

līdzfinansēt dārzkopības sabiedrības koplietošanas zemes labiekārtošanas projektus (līdz pat 80% no iesniegtā
projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma);

•

līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu rekonstrukcijas darbus;

•

turpināt projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no
2017. gada līdz 2019. gadam" (Nr. 9.2.4.2/16/I/062) īstenošanu;

•

iesaistīties ES, LEADER un citu fondu līdzfinansētajos projektos;

•

saglabāt konkurētspējīgo atalgojuma līmeni pašvaldības iestādēs.
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INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM APSTĀKĻIEM
Riski:
•

projektu realizācijas izmaksu sadārdzinājums realizācijas brīdī, kas saistīts ar izmaksu palielināšanos gan
energoresursiem, gan materiāliem, gan darbaspēkam. Bieži vien projekta darbu izmaksu plānošana un
aprēķināšana notiek vismaz pusgadu un ātrāk, nekā projektus apstiprina un uzsāk realizēt. Līdz ar to uzsākot
projektu realizāciju un saņemot piedāvājums iepirkumiem konstatējams, ka darbu izmaksas ir lielākas nekā
bija plānots projektā un plānojot budžetu. Otrā problēma, kas bieži sadārdzina projekta realizāciju ir izstrādāto
būvprojektu neatbilstoša kvalitāte, kas galvenokārt saistīta ar kvalificēto projektētāju/ arhitektu trūkumu,

•

Eiropas struktūrfondu pieejamība un ieviešana, tai skaitā līdzfinansējuma atgriešana. Normatīvā bāze ES fondu
projektiem ir ievērojami aizkavējusies pret sākotnēji plānoto, kā arī jau iesniegto projekta pieteikumu
izvērtēšana būtiski kavējas un nav izstrādātas vienkāršas un saprotamas vadlīnijas projektu pieteikumu
aizpildīšanai, kas rada ievērojamu apjomu nepieciešamo labojumu vairākkārtēji un attiecīgi arī visu termiņu
kavējumu realizācijai. Vāja atbalsta kapacitāte no uzraugošām institūcijām (CFLA, LAD),

•

pašvaldības kapitālsabiedrību finansiālais stāvoklis saistībā ar projektu realizāciju un iedzīvotāju maksātspēju
par pakalpojumiem,

•

valsts mērķdotācijas nepietiekamība Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai,

•

Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana novadā,

•

neskaidrības sakarā ar valsts reformām: izglītības jomā un izglītības tīkla optimizācijas plānu, Administratīvi
teritoriālo reformu;

•

valsts sniegto pakalpojumu samazinājums novadā: VSAA, Valsts nodarbinātības aģentūras u.c. apkalpošanas
centru slēgšana novadā, pārejā uz attālinātiem pakalpojumiem,

•

kvalificēto pedagogu un sociālo darbinieku trūkums,

•

kvalificēto administrācijas darbinieku aizplūšana sakarā ar darba tirgus tendencēm un turpmākās problēmas ar
jaunu kvalificētu darbinieku piesaisti.

2019. GADA PLĀNOTIE PĒTĪJUMI
•

Saskaņā ar Olaines novada domes 2017. gada 26. jūlija sēdes lēmumu “Par Olaines novada teritorijas
plānojuma 2017.-2030. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot.12., 20.p.) uzsākta Olaines novada teritorijas
plānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu.

•

2018. gadā veiktas Olaines novada neoficiālo peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes, peldvietu ūdens analīzes
tiks ņemtas arī 2019. gadā.

•

2019. gadā plānots izstrādāt Olaines novada pašvaldībai piederošo ūdenstilpņu (Līdumu karjers, Mežezers,
Jāņupes karjers) apsaimniekošanas plānus.
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DOMES LĒMUMS PAR IEPRIEKŠĒJĀ SAIMNIECISKĀ GADA
PĀRSKATU
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMEI
Rīga

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ
ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS
Nr.2/P
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu
Esam veikuši Olaines novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2018. gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu
pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:

•
•
•
•
•
•
•

2018. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” minētās veidlapas
(turpmāk – veidlapa) Nr.1 "Bilance",
2018. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,
Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1,
Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,
grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,
konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu.

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts
konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav
konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Olaines novada
pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu
rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru
kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem finanšu
revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk – ISSAI). Mūsu
pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par
konsolidētā finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā
Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā
iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai
Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos
profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
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Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido:
•
vadības ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas
prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot,
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata informācijas vai no mūsu
zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības
vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem.
Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums
ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un
• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu pienākums ir
ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis
nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu
saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu
iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas
neatbilstības.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju

par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un

darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības
izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata
sagatavošanas procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai
krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama
pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks
atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas
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par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos
lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un
saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:

•

•
•
•

•
•

identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ
izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī
iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas
kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu,
informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles
pārkāpumus;
iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās
kontroles efektivitāti;
izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;
izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz
iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai
apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka
būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu.
Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam.
Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;
izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un
skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā
esošos darījumus un notikumus;
iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto iestāžu
finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par
Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu
atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās
kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
SIA “Sandra Dzerele un partneris”
Licences Nr. 38
Māris Biernis
Valdes loceklis
Atbildīgais zvērinātais revidents
Sertifikāta Nr. 148

Biernis 29444881
maris@dzerele.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
124

